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Resumen

Introducción: la enseñanza de la ciencia a través de unidades problematizadas

La investigación didáctica ha puesto de manifiesto que existe una cierta similitud entre las
ideas aceptadas por los alumnos y las concepciones mantenidas por los científicos en
épocas históricas (Wandersee et al., 1994). Esta coincidencia no es casual, sino que es el
fruto de una misma manera de crear y aceptar conocimientos. Como consecuencia de
ello, el aprendizaje de los estudiantes ha de ir acompañado de un cambio metodológico y
epistemológico que convierta la enseñanza en un proceso de investigación científica en el
cual  los  alumnos  se  enfrentan  a  situaciones  problemáticas  de  interés,  construyen
hipótesis,  diseñan  y  llevan  a  cabo  experiencias  para  ponerlas  a  prueba,  analizan
resultados, establecen conclusiones coherentes con el cuerpo de conocimientos, etc. Esta
exigencia de aproximación de la  enseñanza científica a las características del  trabajo
científico ha sido recogida tanto en la literatura didáctica (Hodson, 2003; Gil y Carrascosa,
2006) como en los currículums y proyectos internacionales (National Science Education
Standards, 1996; Rocard, 2007).

Este proceso de investigación no puede llevarse a cabo de manera autónoma por parte
de  los  estudiantes,  sino  que  deben  contar  en  todo  momento  con  la  orientación  del
profesor, que actúa como guía y experto en el aula. Así, la enseñanza por investigación
guiada requiere, además, una implicación actitudinal destacada por parte del alumnado.
Solo si se genera y se mantiene en los estudiantes dicha implicación se conseguirá el
cambio  conceptual  efectivo  y  duradero.  Es  así  como  la  enseñanza  por  investigación
orientada consigue integrar los contenidos específicos, metodológicos y actitudinales.

Desde  los  años  80  del  siglo  XX  se  ha  trabajado  en  los  problemas  referentes  a  la
introducción de conceptos, los problemas de lápiz y papel o los trabajos experimentales.
Posteriormente la investigación didáctica ha abordado el problema de modificar toda una
unidad  y  organizarla  en  una  estructura  estructura  problematizada,  consiguiendo
resultados positivos en el aprendizaje y actitudes de los estudiantes (Verdú y Martínez
Torregrosa,  2004;  Osuna,  Martínez  Torregrosa  y  Carrascosa,  2007;  Becerra,  Gras  y
Martínez Torregrosa, 2007; Martínez Torregrosa, Verdú y Osuna, 2008; Becerra, Gras y
Martínez Torregrosa, 2010; Martínez Torregrosa, Domènech, Menargues y Romo, 2012;
Osuna,  Martínez  Torregrosa  y  Menargues,  2012).  Este  modelo  de  enseñanza  se
caracteriza  por  plantear  al  principio  de  la  unidad  situaciones  problemáticas  que  se
encuentran  en  el  origen  de  los  conocimientos  que  han  de  aprender  los  estudiantes,
organizar  el  índice  de  la  unidad/problema  de  manera  que  responda  a  una  posible
estrategia  para  avanzar  en  la  búsqueda  de  una  solución,  introducir  los  conceptos  y
modelos con carácter tentativo, como hipótesis fundadas, y concebir la evaluación como
un instrumento para avanzar en la resolución de los temas planteados.

El diseño de una unidad problematizada exige que se lleve a cabo un estudio histórico y
epistemológico  con  intencionalidad  didáctica que  permita  tomar  decisiones  sobre  su
estructura. Algunas de las preguntas a las que debe responder dicho estudio son:
• Sobre el problema estructurante:
◦ ¿Qué problemas están en el origen de los modelos que queremos que pasen a

formar parte del conocimiento de nuestros alumnos? ¿Qué nos gustaría que
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aprendiesen, de manera global, nuestros estudiantes sobre este tema?
◦ ¿Qué problema o problemas son los más adecuados para iniciar el proceso de

investigación?
• Sobre las metas parciales:
◦ ¿Qué ideas o conocimientos constituyen (o constituyeron) avances necesarios

para encontrar  la  solución al  problema? ¿Cuáles fueron los obstáculos más
importantes que se tuvieron que superar?

◦ ¿Qué ideas o  razonamientos  pueden  tener  los  alumnos sobre  los  aspectos
anteriores que supongan obstáculos para el  aprendizaje? ¿Qué más han de
saber y saber hacer para que el avance sea posible?

• ¿Qué estrategia o índice seguir para favorecer la revisión del avance conseguido?
◦ ¿Qué estrategia (índice) conviene proponer para avanzar en la resolución de

los problemas iniciales?
◦ ¿Cómo favorecer la orientación de los alumnos?

• Sobre la secuencia de actividades concretas y el sistema de evaluación:
◦ ¿Qué plan concreto de investigación – programa-guía – proponer a los alumnos

para desarrollar la estrategia propuesta? ¿Cómo planificar la evaluación para
que se convierta en un instrumento que oriente e impulse la buena marcha de la
investigación?

Diseño de una estructura problematizada para la unidad de física cuántica

El estudio histórico llevado a cabo pone de manifiesto que el problema ¿Cómo se emite y
absorbe  la  radiación? tiene  el  interés  y  la  capacidad  estructurante  necesaria  para
organizar la enseñanza de la física cuántica. Así mismo, el gran objetivo a conseguir es
que  los  alumnos  sean  capaces  de  explicar  los  procesos  de  emisión  y  absorción  de
radiación por los átomos apropiándose de un modelo cuántico basado en el átomo de
Bohr y en el  concepto de fotón. Además, y para recuperar la coherencia con la física
clásica que conocen los estudiantes, han de adquirir  y usar un modelo de cuanto de
acuerdo con el cual estas entidades se comportan como ondas cuando se propagan y
como partículas cuando interaccionan (se emiten o se absorben). 

Las  ideas  clave,  que  servirán  para  diseñar  la  secuencia  problematizada  y  permitirán
valorar si alumnos están adquiriendo los modelos cuánticos que hemos establecido como
objetivos de aprendizaje, se desprenden del estudio histórico y constituyen los indicadores
de  comprensión.  Dichas  ideas  clave  se  expresan  a  través  de  los  indicadores  de
comprensión recogidos en el cuadro 1.

14



Resumen

Cuadro 1:  Indicadores  de  comprensión  de  los  modelos  cuánticos  de  emisión  y
absorción de radiación y del modelo de cuanto.
A.- Reconocer la incapacidad de los modelos clásicos para explicar aspectos concretos
de algunos fenómenos de emisión y absorción de radiación.
B.- Disponer de un modelo cuántico de distribución de la energía en los átomos y en la
radiación caracterizado por:

B1.- Considerar que la energía de la materia está cuantizada:
B1.1.- Considerar que los átomos solo se pueden encontrar en algunos estados
estacionarios caracterizados por valores discretos de la energía en los cuales no
emiten energía y que cualquier cambio de energía implica el paso del átomo de un
estado a otro.
B1.2.- Relacionar la frecuencia de la radiación emitida o absorbida por un átomo
con la diferencia de energía entre los estados entre los que tiene lugar la transición.
B1.3.-  Considerar que las transiciones hacia estados de menor ener´gia son de
carácter aleatorio, tanto respecto al estado final como al momento en que tendrá
lugar la transición.
B1.4.- Relacionar la diferente intensidad de los colores del espectro con la cantidad
de transiciones individuales.

B2.- Considerar que la energía de la radiación está cuantizada:
B2.1.- Concebir la radiación como un flujo de fotones, entendidos como cuantos de
luz sin masa pero con energía y momento lineal.
B2.2.- Relacionar la energía de cada fotón con la frecuencia de la radiación.
B2.3.- Relacionar la intensidad de la radiación con la cantidad y tipo de fotones que
la integran.

B3.- Considerar que cada transición está producida por la interacción entre un solo
fotón y un átomo o electrón.

C.- Reconocer las contradicciones entre la física clásica y la física cuántica.
D.-  Apropiarse de un modelo de cuanto que permita recuperar la coherencia,  lo que
supone concebir los cuantos como entes la propagación de los cuales se ha de explicar
usando el modelo clásico de onda y la interacción de los cuales se ha de explicar usando
el modelo clásico de partícula.

Así mismo, a través del estudio histórico y de la investigación didáctica hemos identificado
los posibles obstáculos que será necesario superar para que los estudiantes adquieran
los indicadores de comprensión. A la luz de los indicadores de comprensión y de los
posibles obstáculos hemos diseñado una estructura problematizada para la unidad de
Física  Cuántica  de  2º  de  bachillerato   (Imagen  1).  La  estrategia  lógica  que  permite
avanzar a través de ella en la consecución del objetivo clave comprende los siguientes
pasos:
• 0.-  ¿Qué  interés  tiene  el  estudio  del  problema  de  la  emisión  y  absorción  de

radiación? 
• 1.- Cada gas tiene un espectro diferente que depende de su estructura atómica

individual. Entre todos ellos, el más sencillo es el del hidrógeno. Establecemos un
modelo  de  emisión  y  absorción  de  radiación  que  explique  el  espectro  del
hidrógeno.

• 2.- Ponemos a prueba el modelo elaborado usando otros fenómenos de interacción
entre radiación y átomos o electrones:
◦ 2.1.- Experimentalmente se constata que hace falta una energía mínima para
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excitar  a  los  átomos  cuando  se  bombardean  con  electrones.  Cuando  la
excitación se  hace con luz,  se necesita  una frecuencia mínima.  La simetría
entre ambos fenómenos permite introducir el modelo cuántico de radiación.

◦ 2.2.-  Ponemos  a  prueba  el  modelo  cuántico  de  radiación  estudiando  la
interacción entre partículas libres y radiación (efecto Compton).

◦ 2.3.- Recapitulación y problemas abiertos.
• 3.- Aplicaciones tecnológicas del nuevo modelo: funcionamiento del láser, LEDs,

tubos fluorescentes, objetos fluorescentes y fosforescentes, etc.
• 4.- Búsqueda de un cuerpo de conocimientos coherente que dé respuesta a los

problemas generados al establecer el modelo cuántico de emisión y absorción de
radiación:
◦ 4.1.- Establecimiento de un modelo para la luz que explique los fenómenos de

emisión y absorción y los fenómenos ondulatorios.
◦ 4.2.- Teniendo en cuenta dicho modelo, ¿Qué podemos saber de la posición y

momento lineal de los fotones? El principio de incertidumbre.
◦ 4.3.-  ¿Como explicar  la  existencia de estados estacionarios en los átomos?

Generalización  para  las  partículas  materiales  del  carácter  cuántico  de  la
radiación).

◦ 4.4.- Recapitulación.
• 5.- Problemas abiertos: dificultades para aplicar el modelo de cuanto establecido a

los electrones ligados. El modelo cuántico de átomo.
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Primera hipótesis. Diseño experimental para su contrastación

La investigación didáctica recoge evidencias sobre las dificultades de los estudiantes y las
carencias de los profesores y de la enseñanza habitual en diversos aspectos relacionados
con la física cuántica. Se ha constatado que los alumnos no conocen los fenómenos que
pusieron de manifiesto las limitaciones de la física clásica (Gil y Solbes, 1993); se han
detectado dificultades en la comprensión de los fenómenos de emisión y absorción de
radiación (Steinberg, 1996; Rebello y Zollman, 1999; Zollman et al. 2002; Thacker, 2003;
Escalada et al.  2004;  Mc Kagan et  al.  2008a;  Ivanjek et al.  2015a y 2015b) y se ha
constatado la existencia de dificultades en la interpretación de conceptos fundamentales,
como la interpretación probabilística (Kalkanis et al., 2003), el modelo de partícula o fotón
(Johnston  et  al.,  1998;  Olsen,  2001  y  2002;  Niaz  y  Marcano,  2012),  el  principio  de
incertidumbre (Fletcher, 1999) o el modelo de átomo (Harrison y Treagust, 2000; Taber,
2002a y 2002b; Stefani y Tsaparlis, 2009). 

Una  vez  diseñada  la  unidad  problematizada,  nos  proponemos  poner  a  prueba  su
relevancia didáctica. Nuestra primera hipótesis es:

H1.- Las metas parciales, los indicadores de comprensión y los obstáculos identificados
para la comprensión de como se emite y absorbe la radiación son relevantes para la
mejor didáctica. 

De la cual establecemos las siguientes derivaciones:

• H1.1.-  Los alumnos no adquieren  los  indicadores de comprensión  y  las  metas
parciales a través de la enseñanza habitual.

• H1.2.-  Los profesores de Física y Química presentan carencias que afecta a la
comprensión  de  aspectos  clave  del  mecanismo  de  emisión  y  absorción  de
radiación y a la naturaleza de los cuantos.

• H1.3.- La enseñanza habitual no contempla los obstáculos detectados en el estudio
histórico  y  epistemológico  y  tiene  un  carácter  marcadamente  formulístico  y
aproblemático.
◦ H1.3.1.- La presentación de los modelos atómicos de Thomson i Rutherford que

se hace en los libros de texto no se ajusta a los modelos históricos y no muestra
los problemas que permitían superar.

◦ H1.3.2.- La introducción del concepto de fotón que se hace en los libros de texto
no transmite una imagen sobre la naturaleza de la ciencia y el conocimiento
científico próxima a las concepciones actuales.

◦ H1.3.3.-  Los libros de texto presentan el  modelo de emisión y absorción de
radiación y el modelo de cuanto de manera formulística y aproblemática.

◦ H1.3.4.-  Las  pruebas  de  selectividad  refuerzan  una  enseñanza  meramente
operativista.  Es  decir,  dan  una  visión  de  la  enseñanza  aproblemática  y
formulística, a la vez que no prestan atención a los aspectos clave del modelo
de  emisión  y  absorción  de  radiación  y  a  la  naturaleza  de  la  luz  y  de  las
partículas subatómicas.

Para  contrastar  la  hipótesis  H1.1  hemos  diseñado  un  cuestionario  (Q1-A)  con  ocho
cuestiones,  dirigido  a  estudiantes  con  el  cual  queremos poner  de  manifiesto  que  los
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obstáculos  para  la  comprensión  de  los  modelos  establecidos  como  objetivo  de
aprendizaje están presentes en los estudiantes de Física, tanto en el bachillerato como en
la  universidad.  Este  cuestionario  ha  sido  pasado  a  37  alumnos  de  dos  grupos  de
estudiantes de Física de 2º de bachillerato, a 24 alumnos de dos grupos de estudiantes
de  Química  de  2º  de  bachillerato  (solo  las  3  cuestiones  referentes  a  los  espectros
atómicos) tres de los cuales fueron entrevistados con posterioridad para profundizar en
sus respuestas, a 34 alumnos de dos grupos del primer curso del Grado de Ingeniería en
Telecomunicaciones  y  a  34  alumnos  de  tres  grupos  de  la  asignatura  de  Mecánica
Cuántica del 4º curso del Grado de Física.

Para contrastar la hipótesis H1.2 hemos diseñando dos cuestionarios (Q1-P y Q2-P), con
siete y cinco cuestiones respectivamente, dirigido a profesores de bachillerato. Con el
cuestionario Q1-P pretendemos valorar el  modelo cuántico de emisión y absorción de
radiación que tienen los profesores, mientras que Q2-P aborda el modelo de cuanto. El
cuestionario Q1-P se ha pasado de manera oral a 30 profesores de Física y Química de
bachillerato. Del cuestionario Q2-P se recogieron 30 respuestas escritas de profesores de
Física y Química de bachillerato.

Hemos diseñado tres redes para el  análisis de libros de texto,  que nos servirán para
contrastar  H1.3.  Con  la  primera  de  ellas  (X1-L)  analizamos  como  se  introducen  los
modelos  atómicos  de  Thomson  y  Rutherford  en  bachillerato.  La  segunda  (X2-L)  nos
permite analizar como se introduce el concepto de fotón en los libros de texto de Física de
2º de bachillerato. La tercera de ellas (X3-L) la usaremos para valorar como se introducen
los modelos cuánticos en los libros de texto de 2º de bachillerato. Con la X1-L se han
analizado un total de 15 libros de texto, entre los que se encuentran textos de Física y
Química de 1º de bachillerato y textos de Química de 2º de bachillerato. Con X2-L y X3-L
se han analizado 7 libros de texto de Física de 2º de bachillerato.

Por último, para contrastar H1.3.4 hemos diseñado una red de análisis (X1-PAU) con la
que analizamos los tipos de actividades que se proponen en las pruebas de acceso a la
universidad y los contenidos a los que hacen referencia. Con ella hemos analizado las
actividades de física cuántica que se han propuesto en las PAU entre junio de 2006 y julio
de 2014.

Resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis

Los  resultados  del  cuestionario  Q1-A  muestran  que  los  alumnos  no  adquieren  los
indicadores  de  comprensión  (presentados  en  el  cuadro  1)  a  través  de  la  enseñanza
habitual  y  que  tienen  concepciones  erróneas  identificadas  en  el  estudio  histórico  y
didáctico.  Concretamente,  y en referencia a los indicadores de comprensión,  pone de
manifiesto  que  los  estudiantes  no  son  capaces  de  identificar  los  resultados
experimentales que llevaron a la comunidad científica a introducir las hipótesis cuánticas
(indicador A). Respecto al modelo cuántico de emisión y absorción de radiación (indicador
B) muestra que los estudiantes tienen concepciones erróneas sobre el átomo cuántico y
sobre la radiación, aunque la mayor parte de las concepciones erróneas hacen referencia
al propio proceso de emisión y absorción de radiación. Así mismo, no conciben el origen
de  la  física  cuántica  como  un  período  de  crisis,  en  el  cual  se  establecían  hipótesis
contrarias a los conocimientos aceptados (indicador C). Por último, no han adquirido un
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modelo coherente para los cuantos (indicador D) y mantienen modelos para la luz y los
electrones que se identifican con los modelos clásicos de onda o de partícula, o con una
mezcla de ambos.  

Los resultados del cuestionario Q1-P evidencian que la mayor parte de los profesores no
tiene  un  modelo  cuántico  que  permita  explicar  la  interacción  entre  la  materia  y  la
radiación. Sus concepciones erróneas sobre el modelo cuántico de emisión y absorción
de radiación (indicador B) coinciden en gran medida con las que presentan los alumnos, si
bien el  porcentaje de profesores que incurre en cada una de ellas es diferente al  de
alumnos. Se evidencia, además, que los modelos cuánticos del átomo cuántico y de la
radiación que tienen los profesores se identifican más con “representaciones a escala”
que con modelos explicativos. Ello les lleva a usarlos de manera incoherente, incurriendo
en diferentes concepciones erróneas en función del problema al que se enfrentan (son
capaces de explicar correctamente los espectros de emisión pero no los de absorción o
consideran que la radiación está formada por fotones pero que se puede absorber una
parte de la energía de un fotón). Estos resultados fueron publicados, de manera parcial
mientras la investigación se encontraba en desarrollo, en Savall, Doménech y Martínez
Torregrosa (2013a).

Los resultados del cuestionario Q2-P evidencian que el profesorado también mantiene
concepciones erróneas similares a las de los alumnos sobre el modelo de cuanto. Así, el
profesorado, a pesar de reconocer los problemas que tuvo la comunidad científica para
aceptar el concepto de fotón (indicador C), no han adquirido un modelo de cuanto que
vaya más allá de las concepciones clásicas o de una mezcla de ellas (indicador D).  Se
evidencia  también  que  un  elevado  porcentaje  de  profesores  tiene  dificultades  para
identificar problemas concretos que dieron origen a la  física cuántica más allá  de los
espectros de los gases y del efecto fotoeléctrico (indicador A). 

Los resultados obtenidos por los profesores justifican el escaso aprendizaje conseguido
por los estudiantes a través de la enseñanza habitual, ya que resulta evidente pensar que
los alumnos van a ser  capaces de adquirir  unos modelos  en los que sus profesores
presentan  numerosas  carencias.  Hemos  de  subrayar,  además,  que  los  resultados
obtenidos  por  los  profesores  no  solo  muestran  coherencia  con  los  obtenidos  por  los
estudiantes, sino que también son similares a los obtenidos en los libros de texto, que
presentamos a continuación. 

Los resultados de la red de análisis X1-L muestran que la presentación de los modelos
atómicos de Thomson y Rutherford que se hace en los libros de texto no se ajusta a los
modelos históricos y que no muestra los problemas que permitieron superar (Domènech,
Martínez Torregrosa y Savall,  2013).  Al no mostrar los problemas que contribuyeron a
superar  no  permiten  entender  en  qué  medida  supusieron  un  avance,  con  lo  que  se
refuerza  la  imagen  positivista  de  la  ciencia  y  se  impide  que  los  estudiantes  sean
conscientes  de  la  utilidad  y  limitaciones  de  cada  modelo.  Se  menoscaba  así  el
aprendizaje  de  los  estudiantes  y  se  les  aleja  de  la  capacidad  de  razonamiento
característica de la formación científica.

Los resultados de la red de análisis X2-L muestran que la introducción del concepto de
fotón que se hace en los libros de texto no transmite una imagen sobre la naturaleza de la
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ciencia  y  el  conocimiento  científico  próxima  a  las  concepciones  actuales  (Savall,
Domènech  y  Martínez  Torregrosa,  2012  i  2013b).  Los  libros  de  texto  presentan  los
cuantos de radiación a través del estudio del efecto fotoeléctrico y los tratan desde un
principio como corpúsculos, con escasas referencias a las dificultades planteadas por los
físicos del momento. Si los científicos de primera línea mostraron grandes reticencias para
aceptarlos, no podemos suponer que los los estudiantes de bachillerato aprenderán el
modelo  cuántico  de  radiación  sin  que  entre  en  conflicto  con  el  modelo  ondulatorio
estudiado con anterioridad. La coherencia es una de las características principales de las
teorías científicas y una enseñanza de calidad exige que los alumnos sean conscientes de
este criterio epistemológico.

Los resultados de la red de análisis X3-L muestran que los libros de texto habituales
presentan carencias en la introducción del modelo de emisión y absorción de radiación y
del modelo de cuanto. Además de no contemplar una parte importante de los indicadores
de comprensión y de las posibles dificultades, ninguno de los libros de texto responde a
las características propias de una unidad problematizada. A través de una unidad que se
caracteriza  por  transmitir  modelos  de manera  parcial  se  hace difícil  imaginar  que los
alumnos puedan dar sentido a lo que aprenden, lo que seguramente les lleva a memorizar
respuestas  que  reproducen  de  manera  memorística  o  ecuaciones  que  aplican  con
carácter  meramente  formulístico,  como  se  ha  puesto  de  manifiesto  a  través  del
cuestionario Q1-A. Este modelo de enseñanza se mantiene, al menos para los contenidos
de física cuántica, a través de las pruebas de acceso a la universidad, como exponemos a
continuación.

Los resultados de la red de análisis X1-PAU muestran que las pruebas de selectividad
refuerzan una enseñanza meramente operativista. Las actividades en que se pide a los
estudiantes que usen sus conocimientos para dar explicaciones o hacer predicciones no
superan el 25% del total, y más del 75% de las actividades solo piden a los alumnos que
hagan uso de fórmulas matemáticas o que reproduzcan conceptos o principios de manera
memorística. Así mismo, la escasa diversidad de las situaciones planteadas no exige que
los alumnos sean capaces de usar los modelos cuánticos en un sentido amplio. Más del
75% de las actividades planteadas hacen referencia únicamente a dos fenómenos,  el
efecto fotoeléctrico y la longitud de onda de de Broglie, mientras que otros fenómenos
como los espectros atómicos, que se encuentran en el origen de la teoría cuántica, están
presentes en menos del 10% de las actividades.

Cabe destacar que los resultados obtenidos en los estudiantes, los profesores y los libros
de texto presentan una gran convergencia. Son diversas las carencias detectadas con
similar grado de incidencia en cada colectivo. Destacamos las siguientes:
• El  efecto  fotoeléctrico  es  el  hecho  experimental  al  que  se  dedica  una  mayor

extensión en los libros de texto, más actividades en las pruebas de selectividad y
es el fenómeno en que estudiantes y profesores incurren en menos concepciones
alternativas. 

• Otros fenómenos, como los espectros de los gases, están menos presentes en los
libros de texto y en las pruebas de selectividad y en ellos estudiantes y profesores
presentan más concepciones alternativas. 

• Los libros de texto no introducen un modelo coherente para los cuantos, ni para la
radiación ni para los electrones. Ni siquiera presentan un modelo que pueda ser
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usado con carácter explicativo y predictivo. Esto viene reforzado por las PAU que
no piden que se haga uso de dicho modelo más allá de la aplicación memorística
de la hipótesis de de Broglie. Que además los profesores no tengan un modelo de
cuanto que supere los modelos clásicos sin incurrir en modelos híbridos imposibilita
que  los  alumnos  puedan  alcanzar  los  objetivos  planteados,  como  hemos
constatado.

Con todo, tenemos múltiples evidencias de que la enseñanza habitual es la responsable
del mal aprendizaje de la física cuántica. Pensamos que el diseño de una unidad con una
estructura problematizada que ponga a los alumnos en el papel de investigadores noveles
guiados por el profesor, obligados a establecer y poner a prueba hipótesis que les lleven a
desarrollar  y usar modelos, en la que se contemplen los obstáculos detectados en la
investigación histórica y epistemológica, permitirá conseguir un aprendizaje significativo
que lleve a una mejora sustancial de los hasta aquí presentados.

Propuesta de una unidad para la enseñanza de la física cuántica 

Hemos diseñado un programa-guía de actividades basándonos en las metas parciales,
los indicadores de comprensión y los obstáculos identificados en el estudio histórico y
didáctico,  todo  ello  teniendo  en  cuenta  la  estructura  problematizada  y  la  estrategia
presentada anteriormente. Hemos contemplado, además, qué actividades de evaluación
continua  se  deben  llevar  a  cabo,  y  en  qué  momento,  para  orientar  a  los  alumnos y
ayudarlos a adquirir los modelos planteados como objetivos de aprendizaje. El índice que,
como posible estrategia, permite avanzar en el desarrollo de la unidad es el siguiente:
• 1.- Elaboración de un primer modelo que explique el caso más sencillo de emisión

y absorción de radiación: los espectros de los gases.
• 2.- Puesta a prueba del modelo elaborado.
◦ 2.1.- La cuantización de la energía en los átomos es independiente de como se

interacciona con ellos?
▪ 2.1.1.- El experimento de Frack y Hertz.
▪ 2.1.2.- Iluminación de un gas con luz monocromática.

◦ 2.2.- ¿Está cuantizada la energía de la radiación?
▪ 2.2.1.- El efecto fotoeléctrico.
▪ 2.2.2.- El efecto Compton.

• 3.- Posibles aplicaciones del modelo elaborado.
• 4.- Búsqueda de un cuerpo de conocimientos coherente.
• 5.- Limitaciones de los nuevos conocimientos y problemas abiertos.

Proponer  modelos de emisión y absorción de radiación y ponerlos a prueba exige el
diseño de experimentos, la toma de medidas y el análisis de resultados. Para poder llevar
a cabo este trabajo hemos diseñado y calibrado un espectroscopio que permite hacer
medidas cuantitativas de las frecuencias de la radiación emitida por diferentes fuentes
luminosas (tubos de gases, leds, láseres, etc.). Es así como hemos podido construir el
modelo cuántico de emisión y absorción de radiación y también hemos podido usarlo para
analizar  diversas  aplicaciones  tecnológicas,  propuesta  que  hemos  publicado  (Savall,
Doménech y Martínez Torregrosa, 2014).
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Segunda hipótesis. Diseño experimental para su contrastación

Diversas investigaciones ya han constatado que se obtienen resultados positivos al poner
en práctica unidades diseñadas con una estructura problematizada. Así ha ocurrido en el
campo de la  energía (Domènech,  2000),  la  astronomía (Martínez-Sebastián,  2002),  la
física newtoniana (Becerra, 2004) y la óptica (Osuna i altres, 2007). Esperamos que la
puesta  en  práctica  en  el  aula  de  esta  unidad  produzca  mejoras  significativas  en  el
aprendizaje de la física cuántica por parte de los estudiantes. De hecho, nuestra segunda
hipótesis establece que:

H2.- La puesta en práctica de la secuencia de actividades propuesta para la enseñanza
de la física cuántica producirá mejoras significativas respecto a la enseñanza habitual.

Establecemos dos derivaciones de esta segunda hipótesis:

H2.1.- Producirá una mejor comprensión del modelo cuántico de absorción y emisión de
radiación y del modelo de cuanto, concretada en la consecución de los indicadores de
comprensión.

H2.2.- Producirá una mejora en la actitud de los alumnos.

Para  contrastar  la  hipótesis  H2.1  hemos  comparado  el  porcentaje  de  alumnos  que
adquieren los indicadores de comprensión a través de la unidad problematizada con los
resultados  obtenidos  por  los  grupos  de  estudiantes  de  2º  de  bachillerato  que  han
aprendido a través de la enseñanza habitual, por los estudiantes de Telecomunicaciones,
por los estudiantes del Grado de Física y por los profesores. Para ello hemos usado el
cuestionario Q1-A, para el cual ya hemos presentado los resultados correspondientes a
los grupos de control. La muestra de estudiantes experimentales está integrada por un
total de 44 alumnos pertenecientes a 3 grupos experimentales de 2º de bachillerato. 

Además  de  valorar  y  comparar  el  porcentaje  de  individuos  de  cada  colectivo  que
adquieren o no los indicadores de comprensión, hemos elaborado una red de análisis que
nos permitirá clasificarlos por niveles. Esta clasificación nos ayudará a valorar con más
detalle el grado de conocimiento que los estudiantes han adquirido del modelo cuántico
de emisión y absorción de radiación y a compararlo con el conseguido por los estudiantes
de los grupos de control. Hemos establecido 6 niveles de comprensión (desde el nivel 0 al
5, representando el 0 el menor grado de adquisición del modelo y 5 el mayor) y hemos
categorizado por consenso entre expertos a través de dicha escala de niveles el grado de
comprensión del modelo cuántico de emisión y absorción de radiación y de los problemas
que  se  encuentran  en  el  origen  de  este.  Cada  alumnos  ha  sido  asignado  a  un
determinado nivel y, posteriormente, hemos comparado los porcentajes de alumnos que
adquirían cada nivel y las medias alcanzados por los grupos experimentales y de control.

Para  contrastar  la  hipótesis  H2.2  hemos  diseñado  un  cuestionario  (Q2-A)  que  nos
permitirá obtener evidencias sobre el impacto en la apropiación y en las actitudes de los
alumnos que ha tenido la unidad problematizada. Con este cuestionario valoramos si los
alumnos recuerdan cuál  es  el  problema que queríamos superar  con el  estudio  de  la
unidad y el  interés que tiene el estudio de dicho problema. Además, les pedimos que
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indiquen  qué  características  de  la  unidad  han  favorecido  el  aprendizaje,  lo  que  nos
permite  valorar  si  hacen  referencia  o  no  los  aspectos  genuinos  de  la  enseñanza
problematizada. Hemos recogido respuestas de 33 alumnos correspondientes a 4 grupos
experimentales, que hemos comparado con resultados obtenidos en otras investigaciones
en que se ha usado el mismo instrumento (Osuna i altres, 2007).

Resultados obtenidos en la contrastación de la segunda hipótesis

Los resultados obtenidos por los grupos experimentales a través del cuestionario Q1-A
muestran que el porcentaje de alumnos de los grupos experimentales que adquiere el
indicador de comprensión A es significativamente superior al de los grupos de control de
bachillerato (α < 0,05) y de Telecomunicaciones (α < 0,01). Las diferencias respecto a los
estudiantes  del  Grado  de  Física,  a  pesar  de  ser  favorables  a  los  estudiantes
universitarios, no son estadísticamente significativas (α > 0,10). 

Respecto al indicador de comprensión B, las diferencias en el porcentaje de alumnos de
los grupos experimentales que lo han adquirido a través de la enseñanza problematizada
es  significativamente  superior  al  de  los  estudiantes  de  los  grupos  de  control  de
bachillerato y telecomunicaciones (α < 0,01). En cambio, respecto a los estudiantes  de
los grupos de control del Grado de Física y respecto a los profesores las diferencias no
son significativas (α > 0,10), a pesar de obtener mayores porcentajes de adquisición del
indicador de comprensión. Estos resultados se han obtenido tomando los valores medios
de las respuestas a las cuestiones en que se valora el indicador de comprensión B. Si
usamos un  criterio  más estricto  y  consideramos que se  ha  adquirido  el  indicador  de
comprensión solo si se responde correctamente a todas las cuestiones del cuestionario
Q1-A en que se valora sí se obtienen diferencias significativas respecto a los estudiantes
del Grado de Física (α < 0,10) y respecto al profesorado (α < 0,01).

Los resultados obtenidos en el indicador C muestran que el porcentaje de alumnos de los
grupos experimentales que lo adquiere es ligeramente inferior al de los estudiantes de los
grupos de control de bachillerato, aunque las diferencias no son significativas (α > 0,10).
Sí  son  significativas  las  diferencias  a  favor  de  los  estudiantes  de  los  grupos
experimentales  respecto  a  los  estudiantes  de  telecomunicaciones  (α  <  0,01).  Sin
embardo,  los  resultados  obtenidos  por  los  estudiantes  del  Grado  de  Física  y  los
profesores son significativamente mejores (α < 0,01) que los obtenidos por los grupos de
control.

Respecto al indicador de comprensión D también hemos adoptado dos criterios, como
hemos hecho con el B, puesto que se valoraba en más de una cuestión. Si tomamos los
valores medios de las respuestas dadas a en las cuestiones en que se valora, obtenemos
que  el  porcentaje  de  estudiantes  experimentales  que  ha  adquirido  el  indicador  es
significativamente superior al todos los grupos experimentales, con α < 0,02 respecto a
los  estudiantes  del  Grado  de  Física  y  α  <  0,01  respecto  al  resto  de  grupos.  Si
consideramos  que  el  indicador  de  comprensión  está  adquirido  solo  por  aquellos
estudiantes que responden correctamente a todas la cuestiones en las que se valora, los
resultados  conseguidos  por  los  estudiantes  de  los  grupos  experimentales  son
significativamente mejores que los de los grupos de control, con α < 0,01 en todos los
casos.
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Estos resultados muestran que la unidad problematizada tiene un mayor impacto en el
aprendizaje de los modelos establecidos como objetivo (indicadores B y D) que en el
aprendizaje de los problemas que llevaron a su establecimiento (indicadores A y C).  El
cuestionario Q1-A también nos ha permitido categorizar a los estudiantes, por consenso
entre expertos, de acuerdo con el nivel de adquisición del modelo de emisión y absorción
de radiación. Para ello hemos usado las cuestiones que hacen referencia al indicador de
comprensión A, B y C. En tanto que el indicador D no hace referencia a la emisión y
absorción de radiación, sino al modelo de cuanto, hemos considerado más coherente no
tomarlo en cuenta. Los resultados obtenidos muestran que el 52,3% de los estudiantes de
los grupos experimentales adquieren un nivel  funcional  (nivel  3,  4 o 5) en el  uso del
modelo de emisión y absorción de radiación, porcentaje superior al conseguido por los
estudiantes  del  Grado  de  Física  (20,6%)  y  por  los  estudiantes  de  bachillerato  y
Telecomunicaciones (0%). Las diferencias son significativas en todos los casos, con α <
0,01.  Además,  el  nivel  medio  conseguido  por  los  estudiantes  de  los  grupos
experimentales  (2,3)  es  superior  al  conseguido  por  los  estudiantes  de  los  grupos  de
control  (0,6  para  los  estudiantes  de  bachillerato,  0,2  para  los  estudiantes  de
Telecomunicaciones y 1,5 para los estudiantes del Grado de Física). Las diferencias son
estadísticamente significativas en todos los casos, con α < 0,05 respecto a los estudiantes
del  Grado  de  Física  y  α  <  0,01  respecto  a  los  restantes  grupos  de  estudiantes
experimentales.

Aunque la t de Student permite concluir que las diferencias conseguidas por los grupos
experimentales  son  estadísticamente  significativas  es  necesario  averiguar  si  son
relevantes desde el punto de vista didáctico. Al calcular el tamaño del efecto obtenemos,
al comparar el nivel medio alcanzado por los grupos experimentales con los de control,
d=1,22 respecto a los grupos de bachillerato (Pd=88%), d=1,56 respecto a los grupos de
Telecomunicaciones  (Pd=94%)  y  d=0,48  respecto  a  los  grupos  del  Grado  de  Física
(Pd=68%). De acuerdo con Cohen (1988), si el valor del tamaño del efecto de la diferencia
de dos medias es de 0,2 podemos hablar de un efecto pequeño (poco eficaz), de un
efecto mediano si vale 0,5 (moderadamente eficaz) y de un efecto grande para valores
superiores a 0,8 (muy eficaz). Tenemos, por tanto, que el aprendizaje conseguido por los
estudiantes de los grupos experimentales es muy superior  que el  conseguido por  los
grupos de control  de bachillerato y de Telecomunicaciones, mientras que la diferencia
respecto a los grupos del Grado de Física es moderada.

El cuestionario Q2-A nos ha permitido valorar el impacto en el grado de apropiación y en
las actitudes de los alumnos a través de la unidad experimental. Los resultados muestran
que:
• El 78,8% de los estudiantes es capaz de indicar el problema que estructuraba la

unidad. Solo el 9,1% no es capaz de indicar ninguno de los problemas trabajados,
mientras que el 12,1% hace referencia a alguno de los problemas trabajados, pero
no al problema estructurante.

• El 63,6% de los estudiantes indica aspectos de interés que tiene el estudio de la
física cuántica. 

• Hasta el  78,8% de los estudiantes indican aspectos genuinos de la  enseñanza
problematizada al ser preguntados por las características de la manera de trabajar
que han favorecido el aprendizaje. 

• En todos los aspectos valorados, el porcentaje de estudiantes que presentan un
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mayor  grado de apropiación es superior  al  constatado en otras investigaciones
(Osuna i altres, 2007). 

Conclusiones finales y perspectivas

Los resultados obtenidos presentan evidencias de que se puede diseñar una unidad con
una  estructura  problematizada  para  la  enseñanza  de  la  física  cuántica  en  2º  de
bachillerato. El protocolo seguido para ellos ha demostrado ser eficaz una vez más. El
problema  estructurante,  el  objetivo  clave,  las  metas  parciales,  los  indicadores  de
comprensión y los posibles obstáculos identificados y establecidos durante el diseño de la
unidad  son  didácticamente  relevantes.  De  hecho,  la  mayor  parte  de  los  estudiantes
(especialmente los de bachillerato) no adquieren los indicadores de comprensión a través
de la  enseñanza habitual:  no reconocen los problemas que históricos que llevaron al
establecimiento de las primeras hipótesis cuántica, no disponen de un modelo capaz de
explicar  los  fenómenos  cuánticos  de  emisión  y  absorción  de  radiación  y  tampoco
identifican los problemas que tuvo que superar la comunidad científica para aceptarlo. Así
mismo, no han adquirido un modelo de cuanto que les permita explicar el comportamiento
de  fotones  y  electrones.  La  mayor  parte  del  profesorado  tampoco  dispone  de  estos
modelos y las concepciones incorrectas que mantienen respecto a ellos coinciden en gran
medida con las  de los  estudiantes.  Por  último,  los  libros  de texto  no contemplan los
obstáculos que hace falta superar para que dichos modelos sean adquiridos, además de
presentar una enseñanza marcadamente formulística y aproblemática.

La puesta en práctica de la unidad con una estructura problematizada para la enseñanza
y aprendizaje de la física cuántica, basada en las conclusiones obtenidas en el estudio
histórico  y  en  la  primera  parte  de  esta  investigación,  producen  mejoras  significativas
respecto  a  la  enseñanza  habitual.  Obtenemos  evidencias  de  que  los  estudiantes
adquieren  una  mayor  comprensión  del  modelo  cuántico  de  emisión  y  absorción  de
radiación  y  del  modelo  de  cuanto,  y  que  son  capaces  de  usarlos  correctamente  en
situaciones  diversas.  Además,  contribuye  a  la  adquisición  de  los  indicadores  de
apropiación y genera actitudes positivas en los alumnos, con resultados mejores que los
obtenidos en otras investigaciones sobre unidades problematizadas.

No debemos obviar, sin embargo, que hay aspectos en los cuales no se han obtenido
resultados positivos. Así, el porcentaje de estudiantes experimentales que ha adquirido los
indicadores de comprensión que hacen referencia a aspectos históricos (los problemas
que están en el  origen de la física cuántica y las dificultades que tuvo la comunidad
científica para aceptar los primeros modelos cuánticos) ha sido bajo, cercano al 35% en
ambos casos. De hecho, respecto a la identificación de las dificultades de la comunidad
científica  para  aceptar  el  concepto  de  fotón  se  obtiene  porcentajes  de  adquisición
ligeramente inferiores a los de los grupos de control de bachillerato. Esto nos obliga a
replantear  la  manera  en  que  se  abordan  estos  aspectos  y  a  seguir  investigando  y
modificando la unidad para alcanzar resultados positivos.

Esta  investigación  abre  nuevas  perspectivas  de  trabajo  que  han  de  contribuir  a  la
extensión y generalización de la investigación llevada a cabo. Entre otros aspectos, se
debe ampliar el modelo de cuanto introducido para dar cuenta de los orbitales atómicos
desde una perspectiva funcional que permita explicar, al menos, la emisión y absorción de
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radiación.  Tampoco  hemos  de  olvidar  que  algunos  estudiantes  de  2º  de  bachillerato
también estudian la materia de Química, en la cual se aborda el problema de la estructura
atómica y algunos aspectos de física cuántica. La investigación debe contribuir a diseñar
una  unidad  para  la  materia  de  Química  que  introduzca  correctamente  los  modelos
atómicos que no contemplan la cuantización de la energía y que se aprovechen como
punto de partida para introducir posteriormente la cuantización.

Hace ya un siglo que se establecieron los modelos cuánticos trabajados en esta unidad
pero en los cursos introductorios de física cuántica se continua hablando de dualidad
onda-partícula, de que la materia es a veces onda y a veces corpúsculo, etc. Actualmente,
el desarrollo de la física cuántica, y su éxito experimental, exige que se superen estas
ambigüedades y que se conciban los cuantos como un modelo que ha contribuido a
avances  sociales  y  tecnológicos  fundamentales  que  forman  parte  de  nuestra  vida
cotidiana.
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Plantejament del problema i índex

Plantejament del problema i índex

La investigació en didàctica de les ciències ha posat de manifest que l'ensenyament i
l'aprenentatge de la ciència s'han de desenvolupar com un procés de (re)construcció de
coneixements que té lloc en un ambient d'investigació. Els National Science Education
Standards (1996) així  ho recullen, establint  que “per desenvolupar un coneixement ric
sobre  la  ciència  i  sobre  el  món  natural  els  estudiants  han  de  familiaritzar-se  amb la
indagació científica, les regles de l'evidència, les diferents maneres de formular qüestions,
i han de desenvolupar la comprensió sobre què és la ciència, què no és, què pot fer i què
no pot fer, i com la ciència contribueix a la cultura” (p.21). En la Unió Europea l'informe
Rocard (2007) recull aquestes mateixes afirmacions tot indicant que per superar el rebuig
dels  estudiants  cap  als  estudis  científics  cal  “La  reorientació  de  la  pedagogia  de
l'ensenyament  de  la  ciència  en  l'escola,  deixant  espai  per  als  mètodes  basats  en  la
investigació [...]”.

Durant  els  darrers  20  anys  el  grup  d'investigació  en  Didàctica  de  la  Ciència  del
Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques de la Universitat d'Alacant
ha estat investigant, en el context de l'ensenyament per investigació orientada (Gil, 1983),
en el disseny i posada en pràctica d'unitats amb una estructura problematitzada i l'efecte
d'aquests  sobre  l'aprenentatge  i  les  actituds  dels  alumnes.  Els  resultats  aconseguits
(Verdú,  2004;  Osuna  i  altres,  2007)  han  contribuït  a  consolidar  un  protocol  per  a  la
planificació  sistemàtica  de  qualsevol  unitat  específica  de  les  matèries  de  ciències  en
l'educació secundària (de 12 a 18 anys).

La investigació que presentem ha consistit en la posada en pràctica d'aquest protocol per
al  disseny  de  la  unitat  de  física  quàntica  inclosa  en  la  matèria  de  Física  de  2n  de
batxillerat.  Són diversos els  motius  que justifiquen l'estudi  de  la  física  quàntica  en el
batxillerat, entre els quals destaquem que, des del punt de vista científic, és la teoria més
potent i precisa de què disposa la física (Yndurain, 2003). Té, a més, una importància que
va més enllà del coneixement conceptual (purament teòric) sent d'enorme importància en
el desenvolupament polític, industrial i socioeconòmic (Sánchez Ron, 2001 i 2007) fins al
punt que podem arribar a afirmar que més del 25% del producte mundial brut depén de la
nostra comprensió de la física quàntica (Cabello, 2003). Tanmateix, la imatge que ofereix
l'ensenyament  és  just  l'oposada:  una disciplina  acadèmica,  complexa,  contraintuïtiva  i
amb escassa connexió amb altres camps de la física o amb la realitat quotidiana. Pensem
que la  millora  de  l'ensenyament  i  aprenentatge  de  la  física  quàntica  en  el  batxillerat
contribuirà no només a millorar els coneixements de l'alumnat en aquest tema, sinó també
a canviar la idea de què els estudiants de batxillerat no poden comprendre i  usar els
models quàntics en situacions d'interés.

L'estudi de la física quàntica exigeix, a més, que els alumnes posen a prova concepcions i
models que han adquirit, i que consideraven correctes, a través de l'estudi de la física.
Que se n'adonen de les mancances que aquests models tenen i que construïsquen – i
posteriorment  usen  –  nous  models  que  permeten  superar-les.  Tot  plegat,  contribueix
també a desenvolupar en els alumnes la capacitat de treballar amb models en un camp
especialment adient per fer-ho. 
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És per tot això que paga la pena portar a terme aquesta investigació que pretén donar
resposta, inicialment, a les següents preguntes:
• És possible ensenyar física quàntica amb de manera problematitzada a alumnes de

batxillerat?
• S'afavorirà així l'aprenentatge dels models quàntics i es milloraran les actituds dels

alumnes? 

Es  tracta  de  preguntes  d'interés  que  tractarem  de  respondre  en  aquesta  memòria.
Començarem  justificant  com  i  perquè  hem  d'organitzar  l'ensenyament  com  una
investigació guiada al voltant de problemes. A continuació, a partir d'un estudi històric i
epistemològic, establirem els models objecte d'aprenentatge i els possibles obstacles que
caldrà superar per assolir-los i, tot seguit, posarem a prova la hipòtesis d'acord amb la
qual aquests models, i els possibles obstacles associats per aprendre'ls, són rellevants
per a la millora didàctica.

En  la  darrera  part  d'aquesta  memòria  presentarem  una  unitat  didàctica  que  ha  de
contribuir a la millora de l'ensenyament i de l'aprenentatge de la física quàntica en 2n de
batxillerat. Aquesta unitat ha estat dissenyada d'acord amb l'estructura problematitzada
establida  a  partir  de  l'estudi  històric  i  epistemològic.  Per  últim,  posarem  a  prova  la
hipòtesis  d'acord  amb  la  qual  la  posada  en  pràctica  de  la  unitat  permet  aconseguir
millores significatives respecte a l'ensenyament habitual.

Presentarem tots aquests aspectes seguint aquest ÍNDEX:

1.-  La  concepció  constructivista  de  l'aprenentatge  de  coneixements
científics.

1.1.- Crítica de l'ensenyament habitual.
1.2.-  Una  concepció  psicològica  constructivista  sobre  com  es  produeix
l'aprenentatge amb comprensió.
1.3.- Com organitzar l'ensenyament dins de l'orientació constructivista?

1.3.1.- Els models d'ensenyament i aprenentatge com a canvi conceptual.
1.3.2.- El model d'ensenyament i aprenentatge com a investigació orientada.

1.4.- El paper del professor i el clima d'aula.

2.- Presentació general del procés de planificació d'una unitat des del model
d'ensenyament per investigació orientada.

2.1.- Estructura bàsica d'una unitat.
2.2.- Preguntes que es plantegen per a concretat aquesta estructura.

3.- Elaboració de l'estructura problematitzada d'una unitat de física quàntica
en el batxillerat.

3.1.- Problemes que estan en l'origen dels coneixements.
3.2.- L'establiment de la quantització de l'energia.

3.2.1.- La radiació de cos negre.
3.2.2.- Els models atòmics prequàntics: els primers intents per explicar la
interacció entre els àtoms i la radiació.

3.2.2.1.- El model atòmic de Thomson.
3.2.2.2.- Rutherford i l'àtom nuclear.
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3.2.3.- Els espectres de línies i l'àtom de Bohr: el model quàntic d'àtom.
3.2.4.- L'efecte fotoelèctric: el model quàntic de radiació.
3.2.5.-  Rebuig  de la  quantització  de  la  radiació  per  part  de la  comunitat
científica.
3.2.6.- L'efecte Compton: acceptació del caràcter corpuscular dels quanta.
3.2.7.- Aplicacions tecnològiques del model elaborat.

3.2.7.1.- Muntatge d'un espectroscopi quantitatiu.
3.2.7.2.- Calibratge de l'espectroscopi.
3.2.7.3.- L'emissió de llum monocromàtica d'un làser.
3.2.7.4.- L'emissió d'una banda de llum per un led.
3.2.7.5.- El funcionament dels leds de diferents colors o intensitats.
3.2.7.6.- L'emissió de llum policromàtica per tubs de gasos.
3.2.7.7.- L'emissió de llum per fluorescència.

3.2.8.- Problemes oberts per l'acceptació del fotó i del model quàntic d'àtom.
3.3.- L'establiment d'un model per als quanta.

3.3.1.- Generalització del caràcter ondulatori de la radiació a la matèria.
3.3.2.- Establiment d'una equació d'ones per a les ones de matèria.
3.3.3.- Interpretació de la funció d'ona: el model de núvol electrònic.
3.3.4.- El principi de complementarietat.
3.3.5.- El principi d'incertesa.
3.3.6.- Problemes oberts: dubtes sobre la validesa del model quàntic basat
en el principi de complementarietat.

3.4.- Què hauríem d'aconseguir en l'ensenyament de la física quàntica amb els
estudiants  de  batxillerat?  Quins  problemes  podrien  ser  els  adients  per
organitzar l'ensenyament?
3.5.-  Què implica  la  comprensió dels  models quàntics? Quins obstacles és
necessari superar per assolir aquesta comprensió? (Fites parcials i obstacles
associats).
3.6.-  Proposta  d'una  estructura  problematitzada  per  a  la  unitat  de  Física
Quàntica en 2n de batxillerat.

4.- El paper dels models en l'ensenyament i aprenentatge de la física.
4.1.- L'ensenyament de la ciència com un procés de construcció i posada a
prova de models científics.

4.1.1.- Quin paper juguen els models en l'ensenyament i aprenentatge de la
ciència?

4.2.- Quins models i estratègies d'ensenyament s'han plantejat per a l'estudi de
la física quàntica?

4.2.1.- La polèmica sobre el model de Bohr.
4.2.2.- Estratègies d'ensenyament de la física quàntica.

4.3.- Idoneïtat de la unitat de física quàntica “Com s'emet i absorbeix la llum?”
com a estratègia per a la construcció i ús de models.
4.4.- Exigències per al professorat d'una unitat basada en els models i en el
modelatge.
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5.-  En  quina  mesura  l'estructura  problematitzada  elaborada  és
didàcticament rellevant?

5.1.- Formulació i justificació de la primera hipòtesi.
5.2.- Operativització de la primera hipòtesi.
5.3.- Dissenys experimentals per a la contrastació de la primera hipòtesi.
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l'ensenyament habitual.
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9.- Resultats obtinguts en la contrastació de la segona hipòtesi.
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Capítol 1. La concepció contructivista de l'aprenentatge

Capítol 1. La concepció constructivista de l'aprenentatge
de coneixements científics

1.1. Crítica de l'ensenyament habitual

El model d'ensenyament més comú en el nostre país – al qual anomenarem ensenyament
habitual  d'ara  endavant  –  es  caracteritza  per  la  transmissió  de  coneixements,  del
professor cap als alumnes, en el seu estat final, tot suposant que aquests els adquiriran al
ritme que se'ls transmeten. Aquesta transmissió no es refereix únicament a la via oral, pot
anar  acompanyada  de  demostracions  experimentals,  simulacions  o  de  la  utilització
d'altres  tipus  de  fonts  que  confirmen  i  reforcen  el  que  s'està  transmetent.  Darrere
d'aquesta concepció de l'ensenyament hi ha una concepció sobre l'aprenentatge basada
en la idea que l'alumne aprendrà allò que el professor li transmet si l'explicació es fa d'una
manera clara, ben estructurada i acompanyada d'elements empírics que la reforcen. Així,
després de fixar  els  coneixements  a través d'exercicis,  els  alumnes respondran de la
manera esperada en enfrontar-se a problemes tipus. Les mancances conceptuals que
presenten els alumnes després d'aquest procés estaran causades, només, per la falta
d'exercitació per part de l'estudiant, l'escassa capacitat o motivació.

Aquesta  concepció  de  l'ensenyament  es  recolza  en  el  conductisme  i  l'empirisme
associacionista,  en  la  idea  que  els  coneixements  científics  es  formen a  partir  de  les
sensacions (Piaget, 1970). D'acord amb ella, les sensacions que li arriben a un individu a
través dels sentits tenen un únic significat  que aquest es limita a fixar. Amb això, l'única
activitat del subjecte es limita a l'enregistrament del coneixement que, suposadament, li
arriba a través dels sentits, sense cap altre tipus d'interacció possible amb ell. Aquesta
concepció de la intel·ligència, que ha estat vigent durant les primeres tres quartes parts
del segle XX (Novak, 1988), es correspon amb una concepció empírico-inductivista de la
ciència, la deformació més estudiada i criticada en la literatura (Gil i altres, 2005). Des
d'una visió empírico-inductivista, el “descobriment” és l'acte que faria avançar a la ciència,
el  coneixement científic  es basaria en l'observació,  que porta a l'establiment  de lleis i
teories  a  través  de  la  inducció  i  generalització  d'un  nombre  suficientment  gran
d'observacions, sempre que aquestes siguen rigoroses i neutres, lliures de prejudicis.  

Ara bé, diversos estudis (Viennot, 1976; Ausubel, 1978, Gil i altres, 1992) han posat de
manifest que una gran majoria dels estudiants, fins i tot els que han obtingut qualificacions
elevades  i  a  pesar  de  les  explicacions  i  exercitacions  reiterades,  cometen  errors  en
enfrontar-se  a  qüestions  que  requereixen  comprensió,  evidenciant  així  mancances
significatives  en  la  comprensió  dels  conceptes  científics  més  bàsics.  Aquests  errors
conceptuals, a més, s'ha constatat que no són fruit d'equivocacions accidentals o d'oblits,
sinó que estan fortament arrelats i fonamentats en idees en les quals els estudiants, i fins i
tot  professors,  de diferents nivells,  origen i  condició  social  mostren un elevat  grau de
seguretat. 

La gran extensió d'aquests errors conceptuals i la dificultat per superar-los van portar a
establir diverses hipòtesis sobre el seu origen. Per una banda, es va atribuir l'origen dels
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errors  conceptuals  dels  alumnes  a  causes  socials  i  a  les  experiències  prèvies
extraescolar,  la  qual  cosa  explicaria  que  els  alumnes  ja  tinguen  aquestes  idees
alternatives  abans de l'aprenentatge escolar.  A més,  es  va  qüestionar  la  capacitat  de
l'ensenyament habitual per possibilitar la superació dels errors conceptuals i l'adquisició
de conceptes científics correctes.

La investigació didàctica des de finals dels anys 70 ha constatat i identificat l'existència en
els  alumnes  de  concepcions  alternatives  a  les  científiques  (idees  que  també  s'han
anomenat  d'altres  maneres:  preconcepcions,  concepcions  ingènues,  etc.),  evidenciant
que els estudiants disposen de concepcions alternatives en pràcticament tots els camps
de les ciències:  mecànica, termodinàmica básica, ones, electricitat,  òptica, astronomia,
biologia, ecologia, biologia, química, etc.  (Osborne i Wittrock, 1983; Carrascosa, 1983 i
1985; Driver, Guesne i Tiberghien, 1989;  Hierrezuelo i Montero, 1989; Carrascosa i Gil,
1992; Wandersee, Mintzes i Novak, 1994; Pfundt i Duit, 2004). 

Tanmateix, l'ensenyament de la física quàntica no ha atret molta investigació didàctica fins
fa relativament poc de temps (Johnston i altres, 1998; Fletcher i altres, 1999). Els avanços
en el camp de la didàctica de la ciència han tingut, per tant, molt poc impacte en aquesta
disciplina de manera que els cursos introductoris han seguit impartint-se de la mateixa
manera des dels anys 30,  gairebé des que va aparèixer (Johnston i  altres,  1998;  Mc
Kagan  i  altres,  2008a).  D'acord  amb  Mc  Kagan  i  altres  (2008b),  fins  el  moment,  la
investigació didàctica ha tractat només aspectes puntuals de la física quàntica com els
models atòmics, l'efecte fotoelèctric i  les propietats de la funció d'ona, de manera que
queda molt per descobrir sobre l'aprenentatge dels estudiants en altres aspectes com les
aplicacions al món real i la interpretació de la mecànica quàntica, així com les creences
dels estudiants sobre la mecànica quàntica i la naturalesa de la ciència.  Tot plegat ha
portat a què la identificació dels errors conceptuals i les maneres de pensar i actuar dels
alumnes en aquest camp siga més recent i menys nombrosa, a més d'estar afectada per
un elevat  grau de polèmica al  voltant  dels  models que es consideren o  no correctes
(Fischler i  Lichfeld, 1992; Pospiech, 1999 i 2000; Justi i Gilbert, 2000; Michelini, 2000;
Zollman i altres, 2000; Taber, 2001; Budde i altres, 2002a i 2002b; Kalkanis i altres, 2003;
Escalada, 2004). A més, ha marcat una diferència qualitativa respecte a l'origen de les
concepcions alternatives en altres camps en posar en evidència que, en aquest camp
concret,  els  alumnes  no  tenen  idees  prèvies  exclusivament  quàntiques  a  causa  de
l'experiència prèvia extraescolar sinó que l'ensenyament i la mateixa física clàssica son
les principals fonts dels errors conceptuals (Gil i Solbes, 1993).

Aquesta  contribució  de  l'ensenyament  habitual  a  la  creació  i  manteniment  d'errors
conceptuals, en tots els camps, evidencia una mancança important a l'hora de valorar la
seua influència en el procés d'aprenentatge. La superació d'aquesta situació requereix un
canvi  en  el  model  d'aprenentatge  que  porte  a  la  substitució  de  les  concepcions
tradicionals pels models més actuals acceptats pels investigadors, així com l'establiment
d'estratègies coherents amb ell que milloren l'ensenyament.

1.2. Una concepció psicològica constructivista sobre com es produeix
l'aprenentatge amb comprensió

Si  haguérem de donar  una definició  de  la  concepció constructivista  de  l'aprenentatge
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podríem dir que “en una situació determinada, els éssers humans construeixen els seus
significats a partir dels coneixements previs” (Ausubel, 1978). Així, durant tota la nostra
vida  les  persones  construïm  un  sistema d'idees  i  de  creences  molt  estable  que  ens
permeten  explicar  i  predir  el  que  ocorre  (Driver,  1986).  D'acord  amb  la  concepció
constructivista, aquests sistemes d'idees no són una col·lecció de fets adquirits sense la
intervenció del subjecte sinó que el significat és el resultat de la construcció interior feta
pel subjecte quan interacciona amb l'objecte, amb la realitat que l'envolta. L'aportació del
subjecte  a  aquesta  construcció,  per  a  la  qual  són  fonamentals  els  seus  esquemes
conceptuals  anteriors,  és almenys tan important  com l'estímul  exterior,  que pot  ser  el
responsable de què s'inicie el procés. Aquesta construcció de significats requereix temps.
Un temps que pot  ser pràcticament imperceptible  en contextos quotidians però no en
situacions complexes en les quals els alumnes tenen expectatives i creences que van a
ser  usades  per  a  construir  significats,  juntament  amb  dades  que  els  arriben  des  de
l'exterior. Aquests significats, a més, seran elaborats, transformats i interpretats d'acord
amb el seu sistema conceptual, de manera que els resulten comprensibles i es puguen
integrar en ell.

D'aquesta manera, la perspectiva constructivista suggereix que donem sentit a la realitat
en la mesura en què la construïm, en lloc d'adquirir  el  coneixement directament d'ella
(Driver, 1986). L'elaboració d'un significat implica un procés actiu de formulació interna
d'hipòtesis i la corresponent posada a prova buscant la coherència amb el coneixement
anterior, i això és vàlid per a estímuls procedents de textos, diàlegs, experiències físiques,
etc. El significat així construït és diferent a l'estímul i  al coneixement previ,  i  requereix
esforç per part  del  subjecte que aprén per a generar relacions entre els estímuls i  el
coneixement previ acumulat (“generar i provar”) (Osborne i Wittrock, 1985). Si, després
d'aquest procés, hi ha acord entre el significat construït i el coneixement previ diem que
“comprenem”, en cas contrari, provem amb altres construccions. Si la situació no es resol
de manera satisfactòria, podem arribar a un abandonament per “no tindre sentit”. És així
com les idees ja existents es vinculen, de manera temptativa i a causa d'alguna relació de
similitud (una paraula, per exemple), amb la nova situació. La idea vinculada es posa a
prova, a través de l'obtenció d'informació d'una manera més focalitzada, per contrastar
alguna predicció que es desprenga d'ella (Harlen, 1992). 

Tot aquest procés té lloc en un context de valor (Schaverien i Cosgrove, 1999 i 2000): la
selecció de la manera en què es posa a prova el significat està influenciada pel valor que
aquest  té  per  al  subjecte.  Per  aquest  motiu,  els  estudiants  poden  donar  un  valor
completament  diferent  a  un  enunciat,  afirmació  o  resultat  experimental  que  per  al
professor constitueix una gran evidència, i no sentir-se molestos amb les contradiccions
entre les concepcions espontànies i les idees científiques, adquirint aquestes només de
manera  memorística,  superficial,  amb la  intencionalitat  de  reproduir-les  davant  de  les
situacions que ho exigisquen, i oblidant-les en poc de temps.

Les principals característiques de la visió constructivista que integra les investigacions
sobre didàctica de les ciències (Hewson, 1981; Posner i altres, 1982; Gil, 1983; Osborne i
Wittrock, 1983; Resnick, 1983; Driver, 1986 y 1988, Hodson, 1988; Stinner, 1995; Bencze
y Hodson, 1999; Millar, 1989; Pozo, 1999; Zoller, 1999; Gil y otros, 1999...) amb moltes
altres contribucions precedents  (Bachelard,  Kelly,  Piaget,  Vigotsky,  Ausubel...),  d'acord
amb Driver, són: 
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• El que hi ha en el cervell de qui va a aprendre té importància.
• Trobar sentit suposa establir relacions: els coneixements que poden conservar-se

en la memòria no són fets aïllats, sinó aquells força estructurats que es relacionen
de múltiples maneres.

• Qui aprén construeix significats activament.
• Els estudiants són responsables del seu aprenentatge.

Osborne i  Wittrock (1985)  donen una representació  d'aquesta construcció  psicològica,
com es mostra en la figura 1.1.

Figura 1.1: Representació del procés de construcció activa de significat (Osborne i Wittrock, 1985).

A  la  llum  d'aquest  model  constructivista  de  l'aprenentatge,  cal  establir  estratègies
d'ensenyament que permeten als estudiants construir coneixements científics significatius
correctes.

1.3. Com organitzar l'ensenyament dins de l'orientació constructivista?

El model constructivista de construcció del  coneixement ha portat  a la didàctica de la
ciència a  desenvolupar estratègies d'ensenyament en les quals els alumnes, a través del
treball en grup, reelaboren i posen a prova els coneixements científics. En aquest procés,
el  professor  té  el  paper  de  guia-expert  que  orienta  als  alumnes  en  el  procés  de
construcció  de  coneixements,  en  lloc  d'assumir  la  funció  de  transmissor  d'eixos
coneixements (Gil i Carrascosa, 1994; Gil i altres, 1999, Gil i altres, 2002; Valdés i altres,
2004; Lijnse i altres, 2004).

Tot i el consens, a grans trets, al voltant d'aquesta estratègia d'ensenyament, la posada en
pràctica porta a diferents models d'ensenyament. En comentem tot seguit alguns d'ells, tot
tractant de justificar per què organitzem l'ensenyament i aprenentatge de les ciències com
investigacions guiades al voltant de problemes.

38



Capítol 1. La concepció contructivista de l'aprenentatge

1.3.1. Els models d'ensenyament i aprenentatge com a canvi conceptual

D'acord amb aquests models, el canvi conceptual produït per l'aprenentatge significatiu de
les ciències a través d'un procés d'investigació científica són l'equivalent en l'ensenyament
als canvis de paradigma de la ciència, entesos a partir de la terminologia de Kuhn (1971).
A partir de les idees de Toulmin (1977) sobre la filosofia de la ciència, Posner i altres
(1982)  identifiquen quatre condicions per a què tinga lloc el canvi conceptual:
• És necessari  que es  produïsca un sentiment  d'insatisfacció  amb els  conceptes

existents.
• Ha d'existir una concepció mínimament intel·ligible, que...
• Ha d'arribar a ser plausible, tot i que inicialment pot contradir les idees prèvies de

l'alumne.
• Ha de  ser  potencialment  fructífera  per  explicar  les  anomalies  trobades  i  obrint

noves àrees d'investigació.

La concreció més popular d'aquestes condicions és la seqüència d'instrucció de Driver i
Oldham (1986), usada en el projecte CLIS (Children Learning in Science), que resumim
en el quadre 1.1.

Quadre 1.1. Fases de la seqüència d'instrucció del projecte CLIS (1987).
1. Orientació, on els alumnes tenen l'oportunitat de desenvolupar la intencionalitat i

motivació sobre el tema que va a treballar-se.
2. Explicitació, en la qual els alumnes clarifiquen les idees que tenen sobre el tema.

Això  pot  fer-se  a  través  d'activitats  diverses:  discussions  en  grup,  disseny  de
cartells o escrivint.

3. Reestructuració de les idees, és la fase fonamental de la seqüència. Consisteix
en una successió de passos que inclouen:

4. Clarificació  i  intercanvi d'idees,  durant  la  qual  el  llenguatge  i  significats  dels
alumnes poden ser prcisats per contrast amb altres punts de vista, possiblement
conflictius, sostinguts per altres estudiants o aportats pel professor.

5. Construcció  de  noves  idees,  a  la  llum  de  les  discussions  i  demostracions
anteriors.  És  en  aquest  punt  on  els  estudiants  veuen  que  existeixen  diverses
maneers d'interpretar els fenòmens o l'evidència.

6. Avaluació  de  les  noves  idees,  ja  siga  experimentalment  o  pensant  en  les
implicacions que aquestes tenen. Els estudiants han de trobar  els millors mètodes
per posar a prova les idees alternatives. En aquesta fase, els estudiants poden
sentir-se insatisfets amb les concepcions pròpies.

7. Aplicació d'idees, on es dóna als estudiants l'oportunitat d'usar les idees que han
desenvolupat davant d'una varietat de situacions, tant familiars com novedoses.

8. Revisió, és l'etapa final en què es convida als estudiants a reflexionar sobre com
han canviat les seues idees, mitjançant comparacions entre els pensaments que
tenien en començar la unitat i el pensaments finals.

Tot i que s'ha posat de manifest que aquest model d'ensenyament ha suposat un avanç
important  en  l'establiment  d'alternatives  a  la  metodologia  habitual  per  transmissió  de
coneixements, i a pesar que existeixen resultats experimentals que constaten l'existència
del canvi conceptual marcat com a objectiu (Hewson i Thorley, 1989), són nombroses les
investigacions que han demostrat que aquest canvi és més aparent que real, constatant

39



Capítol 1. La concepció contructivista de l'aprenentatge

fins  i  tot  que hi  ha  concepcions alternatives  que persisteixen tot  i  haver  dissenyat  la
intervenció didàctica a produir el canvi conceptual (Fredette i Lochhead, 1981; Engels i
Driver, 1986; Shuel, 1987; White i Gunstone, 1989; Duschl i Gitomer, 1991...), alhora que
les concepcions que es consideraven superades tornen a aparèixer o són substituïdes per
altres també incorrectes (Shymansky i altres, 1993; Arnold i Millar, 1996).

Són diverses les limitacions que s'han apuntat d'aquests models de canvi  conceptual.
Destaquen, entre elles:

1.  L'ús  reiterat  pot  generar  rebuig  o  inhibició (Gil,  Carrascosa,  Furió  i  Martínez
Torregrosa, 1991) o pot portar al relativisme. El fet de demanar als alumnes que facen
explícites  les  seues  idees  per,  posteriorment,  enfrontar-los  a  situacions  en  les  que
sistemàticament es constatarà que les idees que tenen no són correctes, i això a pesar de
la  resistència  que  poden  arribar  a  oposar  tot  aferrant-se  a  les  concepcions  prèvies,
acaben creant  en l'alumnat  un sentiment  de  frustració  que els  porta  a abstindre's  de
participar  en  aquesta  estratègia.  Així  mateix,  les idees confrontades en les situacions
conflictives  solen  ser  les  concepcions  prèvies  dels  alumnes  (incorrectes)  i  els
coneixements científics acabats introduïts  pel  professor (Gil,  1993),  de manera que el
canvi conceptual es fonamenta més en el criteri d'autoritat de la figura del professor que
en arguments sòlids que garantisques un aprenentatge eficaç.

2. No es presta atenció a les possibles connexions entre les idees dels alumnes en
un camp determinat o a com estan organitzades (Pozo, Sanz, Gómez i Limón, 1991).
Molts dels conceptes fonamentals no són coneixements aïllats sinó que formen part de
xarxes conceptuals que contribueixen a donar-los sentit. Per aquest motiu, un canvi de
caràcter puntual en un – o en uns pocs – conceptes aïllats pot portar a creure que una
idea alternativa  ha estat  superada després d'una intervenció  de  canvi  conceptual  per
conflicte.  Tanmateix,  la  concepció alternativa torna a aparèixer  en altres  passat  algun
temps o en contextos diferents al de la instrucció. 
 
3. No representa una alternativa global a l'ensenyament basat en la transmissió de
coneixements ja elaborats. La constatació de l'existència d'idees alternatives ja no és un
problema de la investigació didàctica actual.  El professorat és conscient que aquestes
idees alternatives existeixen i que l'ensenyament habitual no contribueix a superar-les. Tot
i això, no és senzill  que abandonen un model d'intervenció a l'aula per una estratègia
general que no constitueix una alternativa capaç d'englobar els diferents tipus d'activitats
que es fan a l'aula. És per aquest motiu que cal plantejar-se aspectes fonamentals des del
punt  de  vista  pràctic:  Són útils  aquestes  estratègies  més enllà  de  la  introducció  dels
conceptes  fonamentals?  Com es poden integrar  la  resolució  de problemes de llapis  i
paper, els treballs pràctics, el caràcter quantitatiu dels la física i la química i l'avaluació?
Com establir  seqüències d'ensenyament que no siguen arbitràries? Com ensenyar  en
camps en què no hi ha idees alternatives o quan aquestes són fàcilment superables?

El retorn a les concepcions alternatives per part de l'alumnat tot i haver-les superades a
través de l'ensenyament porta a centrar l'atenció no només en la seua existència, sinó en
quins  mecanismes  poden  fer  que  les  persones  valoren  com  més  atractives,  útils  i
funcionals les idees científiques que no les espontànies, evitant així el “retorn” a les idees
prèvies. Hem de tindre en compte que els mecanismes que es posen en joc quan una
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persona adquireix coneixements amb comprensió depenen tant de les idees prèvies com
dels procediments i criteris que s'usen per posar-les a prova i acceptar-les, i que aquests
procediments  i  criteris  són  diferents  en  els  contextos  quotidians  i  en  els  contextos
científics (Martínez Torregrosa i  altres, 1991; Furio i  altres, 2000; Leach i  Scott,  2000;
Lemke, 2001; Guisasola, Ceberio i Zubimendi, 2006). Avançar en el problema d'establir un
model  d'ensenyament  que  permeta  superar  les  idees  alternatives  requereix,  per  tant,
preguntar-se quin és l'origen de les idees espontànies, per què són tan resistents al canvi,
per què resulten més atractives que les idees científiques, quins criteris usem els humans
per acceptar idees en contextos habituals no formals. 

La manera quotidiana d'adquirir coneixements respon a una “epistemologia espontània”
àmpliament  compartida  i  acceptada  que  facilita  el  desenvolupament  social  de  les
persones. Les principals característiques d'ella són:
• El  raonament  està  dirigit  per  la  percepció  (Ministrell,  1982;  Whitaker,  1983 i

Hewson,  1985),  es basa en els aspectes més evidents i  més destacats de les
situacions a les que s'enfronta  l'individu.  Les experiències sensorials  reiterades
d'una persona en la vida quotidiana (alçar un objecte, empènyer-lo, observar que
un combustible s'acaba, etc.) s'integren en una xarxa d'expectatives que juguen un
paper fonamental a l'hora de fer prediccions en el  mateix context en situacions
futures.

• La tendència de les persones al verificacionisme (Hashweh, 1986), a prestar
una major atenció a allò que és coherent amb les idees inicials i a ignorar aspectes
que poden contradir-les,  porta  a  pensar  en  termes d'evidència  que impedeixen
qüestionar obvietats,  pensar explicacions alternatives i  contrastar-les de manera
temptativa.

• Els  factors  socio-afectius  tenen un pes fonamental  en l'acceptació  de les
idees (Solomon,  1987).  Un dels  objectius  de  la  interacció  dialògica  amb altres
persones  és  que  les  idees  siguen  ràpidament  enteses  i  acceptades,  sent  més
important  que  una  idea  siga  compartida  que  no  que  siga  correcta  o  coherent.
Aquesta comunicació social efectiva es veu afavorida (Llorens, 1988; Llorens, De
Jaime  i  Llopis,  1989;  Solomon,  1987)  per  un  llenguatge  ambigu  i  poc  precís.
L'acceptació quotidiana d'expressions en què s'indica que un objecte té molta calor,
que circula llum pels cables elèctrics o que un cotxe de fórmula 1 corre amb molta
força en són exemples clars.

• Persegueix la validesa local i immediata, basant-se en criteris de “naturalitat”,
“antropocentrisme” o “proximitat”. Així, els alumnes poden afirmar que els gasos no
pesen, que en un ecosistema hi ha animals bons i dolents o que la caiguda d'un
objecte és un moviment més senzill que el d'un ciclista que va a velocitat constant
per una carretera recta i horitzontal. Aquests criteris són usats i compartits en els
contextos quotidians sense importar que, des del punt de vista científic,  hi  haja
inconsistències importants (Casadellà i Sanmartí, 1987).

Que  els  alumnes  superen  les  concepcions  alternatives  requereix  que  se  supere
l'epistemologia espontània, la manera en què aquests coneixements han estat proposats i
acceptats, tot establint altres criteris que els permeten valorar les idees científiques com a
més atractives i útils. Parlem, llavors, no només d'un canvi conceptual sinó també d'un
canvi epistemològic. 
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1.3.2. El model d'ensenyament i aprenentatge com a investigació orientada

D'acord amb el que hem exposat amb anterioritat, és raonable pensar que els alumnes
només veuran més atractius els coneixements científics que les idees espontànies si, per
adquirir-los,  ho fan d'una manera coherent amb els criteris que usen els científics per
crear  nou  coneixement  científic.  És  a  dir,  si  es  produeix  un  canvi  de  l'epistemologia
espontània per l'epistemologia científica (pròpia del treball científic actual), caracteritzada
per una manera diferent de pensar, de produir coneixements, basada en imaginar noves
possibilitats, anar més enllà del que resulta obvi, pensar en termes d'hipòtesis (i no de
certeses) que han de ser posades a prova en condicions rigoroses i controlades. Aquesta
és la hipòtesi bàsica de la proposta de Gil (Gil i Carrascosa, 1985; Gil i altres, 1991; Gil,
1993).

La investigació didàctica ha posat de manifest que, en alguns casos, existeix una certa
similitud  entre  les  idees acceptades pels  alumnes i  les  concepcions mantingudes per
científics en èpoques anteriors (Wandersee i altres, 1994). Aquesta coincidència no és
casual, sinó que és el fruit d'una mateixa manera de crear i acceptar coneixements. Cal
esperar,  per tant,  que el  canvi  conceptual  dels alumnes ha d'anar precedit  d'un canvi
metodològic  i  epistemològic  que  convertisca  l'ensenyament  en  un  procés  de  recerca
científica en el qual els alumnes han d'enfrontar-se a situacions problemàtiques d'interés,
construir hipòtesis, dissenyar i portar a terme experiències per posar-les a prova, recollir i
analitzar  resultats,  establir  conclusions  coherents  amb  el  cos  de  coneixements,  etc.
Aquest  canvi  no  esperem  que  siga  senzill  per  a  l'alumnat,  com  tampoc  ho  va  ser
històricament, i només la pràctica reiterada permetrà assolir-lo. 

Aquesta exigència d'aproximar l'ensenyament de les ciències a les característiques del
treball  científic,  a  més d'estar  àmpliament  recollida  en la  literatura  didàctica  (Hodson,
2003; Gil i Carrascosa, 2006), ha estat també reconeguda en els currículums i projectes
educatius  de  diferents  països.  Els  National  Science  Education  Standards  (1996)1

estableixen que “per desenvolupar un coneixement ric sobre la ciència i sobre el  món
natural  els estudiants han de familiaritzar-se amb la indagació científica, les regles de
l'evidència,  les  diferents  maneres  de  formular  qüestions,  i  han  de  desenvolupar  la
comprensió sobre què és la ciència, què no és, què pot fer i  què no pot fer, i com la
ciència contribueix a la cultura” (p. 21). Així mateix, en la Unió Europea, l'informe Rocard
(2007)  estableix  com a mesura  per  superar  el  rebuig  dels  estudiants  cap als  estudis
científics “La reorientació de la pedagogia de l'ensenyament de la ciència en l'escola,
deixant espai per als mètodes basats en la investigació [...]”.   

L'ensenyament per investigació orientada exigeix que els coneixements siguen el resultat
de les investigacions fetes pels estudiants per superar problemes en lloc de ser el fruit del
qüestionament de les idees prèvies (Gil i altres, 1991; Gil, 1993). En lloc de partir d'idees
prèvies el procés d'ensenyament comença amb problemes dissenyats amb la intenció que
les concepcions alternatives apareguen en intentar avançar en la recerca d'una solució,
d'acord amb criteris científics. Aquest procés, requereix, a més, una implicació actitudinal
destacada per part de l'alumnat. Només si es genera, i es manté, en els estudiants la
implicació actitudinal necessària per participar en una tasca d'investigació guiada exigent

1.- http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=4962&page=R1
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es  pot  assolir  un  canvi  conceptual  efectiu  i  durador.  Així  és  com l'ensenyament  per
investigació  orientada  aconsegueix  integrar  els  continguts  específics,  metodològics  i
actitudinals. La figura 1.2 representa el canvi de model que hem exposat.

Figura 1.2: Hipòtesi del model d'ensenyament per investigació guiada en el qual es representa el necessari
canvi epistemològic que es requereix per assolir el canvi conceptual, així com l'elevada implicació actitudinal
necessària.

D'ara endavant, en referir-nos al model d'ensenyament per investigació guiada estarem
parlant  d'una  estratègia  d'ensenyament  concebuda  com  un  procés  d'evolució  i  canvi
conceptual i epistemològic, així com la implicació axiològica necessària per a què aquesta
estratègia puga ser portada endavant. Aquesta implicació està àmpliament influenciada
per el clima d'aula, que tractarem més endavant.

1.4. El paper del professor i el clima d'aula

El desenvolupament d'unitats en el model d'investigació orientada exigeix que el professor
adopte un paper diferent a l'habitual transmissor de coneixements. Aconseguir que els
alumnes treballen com a investigadors novells exigeix que el professor actue en l'aula
com a “investigador expert” en el camp en el que treballen els investigadors novells. Com
a coneixedor en detall dels problemes als que s'enfronten els alumnes, dels passos que
es poden seguir per resoldre'ls, del cos de coneixements que en dóna resposta, etc. pot
guiar als alumnes en el procés de solució de problemes, qüestionar els avanços assolits,
orientar davant dels obstacles. Aquest model d'investigació guiada en què el professor
actua com a “investigador expert” dirigint i orientat el treball d'estudiants que treballen en
grups com a “investigadors novells” és coherent tant amb la concepció constructivista de
l'aprenentatge com amb l'objectiu d'aprendre ciència i aprendre sobre la ciència.

Així, quan es dissenya un curs o una unitat didàctica cal pensar en els problemes, de
caràcter  obert,  als  que s'enfrontaran els  alumnes i  que els  permetran re-construir  els
conceptes i models científics que es plantegen com a objectiu de la intervenció didàctica.

43



Capítol 1. La concepció contructivista de l'aprenentatge

Aquests problemes es concreten i s'estructuren en programes d'activitats (Gil i Martínez
Torregrosa, 1987), seqüències d'investigació a les que s'enfronten els estudiants en grups
de 3 o 4 individus. L'organització de la classe en grups d'investigadors novells afavoreix la
implicació  de  l'alumnat  i  fomenta  la  creativitat,  la  discussió  d'idees  entre  iguals,
l'argumentació,  etc.  tots  ells  requisits  imprescindibles per  abordar  amb èxit  problemes
oberts la resposta dels quals no és familiar en el moment de començar (Ausubel, 1978;
Solomon, 1987; Linn, 1987; Driver,  1992; Kempa i  Ayob, 1995; Rodríguez i  Escudero,
2000; Sanmartí, 2002).

No hem d'entendre els grups d'estudiants com a equips d'investigadors que treballen de
manera  autònoma,  sinó  que  l'acció  que  desenvolupa  el  professor  és  fonamental  per
garantir que la tasca investigadora que permet la construcció de coneixements puga anar
endavant. Així, no podem esperar que els alumnes siguen capaços d'enfrontar-se amb
èxit  als  problemes,  de  formular-los  de  la  manera  adequada  i  d'avançar  superant  els
obstacles de manera satisfactòria. És el professor el que problematitza el curs o la unitat i
implica als estudiants en la tasca investigadora, ajustant i reformulant els problemes quan
és necessari. Això exigeix, també, que el professor siga conscient dels obstacles que han
de superar o que es poden trobar els alumnes i que tinga estratègies i recursos que els
ajuden a  superar-los  sense donar-los  directament  la  resposta.  No vol  dir  això  que el
professor no puga explicar o donar alguna resposta, però aquest tipus d'intervenció de
caràcter marcadament transmissiu s'ha de limitar a les situacions en què les dificultats són
insuperables  i  han  de  tindre  lloc  després  que  els  alumnes  siguen  conscients  dels
problemes i de les dificultats per avançar. 

Així mateix, el professor té un paper destacat sobre les actituds dels alumnes. Per una
banda, els orienta durant el procés d'investigació tot recordant els problemes que s'havien
plantejat, animant a la reflexió sobre els avanços assolits i sobre allò que encara queda
per  fer.  A  més  d'aquest  rol  d'orientador,  l'actitud  i  les  accions  del  professor  són
fonamentals a l'hora de generar actituds positives en l'alumnat. Hodson (1985) constata
que existeixen evidències de què les actituds dels  alumnes cap a la  ciència i  el  seu
ensenyament  es  formen  a  edats  primerenques  i  que  la  imatge  de  la  ciència  i
l'ensenyament que transmeten els professors són fonamentals en aquest  procés.  Linn
(1987) indica  que  les  expectatives  i  confiança  d'un  alumne  en  ell  mateix  estan
influenciades per les experiències prèvies que ha viscut amb anterioritat. És per això que
les expectatives del professor cap als estudiants exerceixen una forta influència sobre el
seu èxit en l'estudi de les ciències. 

La  investigació  didàctica  no  s'ha  limitat  únicament  a  constatar  l'efecte  que  tenen  les
expectatives i comportament del professor sobre els alumnes, sinó que ha identificat entre
les causes d'actituds negatives en els estudiants:
• L'ensenyament conductista basat en la transmissió de coneixements en l'estat final,

que han de ser reproduïts pels alumnes en enfrontar-se a problemes tipus, com ja
hem comentat anteriorment.

• La  imatge  deformada  de  la  ciència  i  de  l'activitat  científica  que,  de  manera
conscient o inconscient, transmeten els professors en les classes. Aquesta imatge
es caracteritza per representar  la ciència com una activitat  descontextualitzada,
individualista  i  elitista,  empirista  i  ateòrica,  rígida,  infal·lible,  aproblemàtica,
ahistòrica, analítica, exclusivament analítica i acumulativa (Carrascosa, Fernández,
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Gil i Orozco, 1993; Gil, 2005, pp. 29-63).
• El caràcter de l'avaluació, que es limita a constatar si els alumnes han adquirit o no

els coneixements esperats i a qualificar-los amb una nota, fomentant així la imatge
elitista (Alonso, Gil i Martínez Torregrosa, 1996).

• El  ritme  de  treball,  que  no  s'adapta  al  temps  que  necessiten  els  alumnes  per
adquirir coneixements i que deixa enrere a una part significativa dels estudiants
(Nolen, 2002).

Així mateix, s'ha constatat que es poden aconseguir canvis positius en les actituds dels
estudiants quan:
• Els professors tenen expectatives positives sobre l'èxit  dels estudiants,  sobre la

pròpia tasca i sobre la institució escolar (Rivas, 1986).
• Es fa un seguiment dels progressos dels alumnes, proporcionant retroalimentació

contínua (Black i Harrison, 2000 pp. 25-40).
• Els alumnes perceben que el professor valora i estimula el pensament independent

i desitja una comprensió profunda dels conceptes científics (Nolen, 2003 p. 363). 
• Hi ha un clima escolar ordenat, governat per un projecte de centre que contempla

objectius bàsics, ben definits i assolibles per a la comunitat escolar.
• El professor coneix en detall la matèria que imparteix (Osborne, Simon i Collins,

2003), porten endavant estratègies d'aula en les quals els alumnes disposen de
més temps per fer activitats de síntesi, recapitulacions i consolidació (Koch, 2001;
Hand i Prain, 2002; Osborne i altres, 2003) i participen en projectes d'investigació i
innovació educativa (Rivas, 1986).

Concretament,  el  mètode  d'avaluació  emprat  en  l'ensenyament  habitual  té  una  clara
influència en les actituds de professors i alumnes, motiu pel qual ha rebut especial atenció
en el model d'ensenyament per investigació (Alonso, Gil  i  Martínez Torregrosa, 1992a;
Martínez Torregrosa, Verdú i Gil, 1999). Es reconeix àmpliament que el més important no
són els objectius plantejats als alumnes si l'avaluació continua afavorint un aprenentatge
repetitiu,  ja  que els  seus esforços es dirigiran  en aquest  darrer  sentit.  Actualment,  la
coherència  necessària  entre  les  innovacions  que  es  posen  en  pràctica  i  el  sistema
d'avaluació està fent que es dedique una major atenció a aquest aspecte. Com indiquen
Black i Harrison (2000) la incorporació d'una avaluació formativa en les aules de ciències
és l'aspecte que produeix millores més significatives en l'aprenentatge, especialment dels
alumnes amb més dificultats inicials.

Com a conclusió, podem dir que la finalitat és aconseguir un ambient d'aula en el que
l'aprenentatge es desenvolupe en un context problematitzat, hipotètico-deductiu, en el que
els grups d'alumnes treballen al  voltant de la seqüència proposada pel professor amb
oportunitat per pensar, fer,  debatre, construir models i  posar-los a prova, argumentar i
recapitular. En aquest ambient, l'avaluació es concep com un instrument per aprendre i
ensenyar millor, i contempla tots els aspectes que es consideren importants.
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Capítol 2. Presentació general del procés de planificació
d'una  unitat  des  del  model  d'ensenyament  per
investigació orientada

Com  hem  fonamentat  en  el  capítol  anterior,  l'aprenentatge  sòlid  dels  coneixements
científics implica el desenvolupament simultani de processos de producció i acceptació
típics del treball científic i de la implicació axiològica necessària per a què aquesta tasca
tan exigent es puga portar a terme. Per aquest motiu, la planificació d'un curs o una unitat
no pot respondre simplement a la lògica que expressa la seqüència “quins objectius han
d'assolir  els estudiants? Quins continguts cal impartir? Com ha de ser l'examen per a
constatar  que  els  objectius  s'han  assolit?”.  Com  hem  vist,  el  procés  de  producció  i
acceptació de coneixements científics es caracteritza  per desenvolupar-se en un context
problematitzat,  on s'aborden situacions problemàtiques d'interés i  s'avança de manera
temptativa  cap  a  possibles  solucions  (Martínez  Torregrosa,  Doménech  i  Verdú,  1993;
Martínez Torregrosa, Climent i Verdú, 1994; Gil i altres, 1999; Verdú, Martínez Torregrosa i
Osuna, 2002; Martínez Torregrosa, Gil i Martínez Sebastián, 2003; Cobb i altres, 2003).
Per tant, la planificació de les unitats i dels cursos dins del nostre model obliga a formular-
se les preguntes següents:
• Com  problematitzar  el  curs  i  cada  una  de  les  unitats  incloses  per  afavorir

l'aprenentatge amb sentit?
• Com  integrar  l'aprenentatge  conceptual,  els  treballs  pràctics  i  la  resolució  de

problemes de llapis i paper en una estructura problematitzada àmplia?
• Com avaluar per impulsar i orientar l'aprenentatge?

Les investigacions portades a terme a finals dels anys 80 i durant els anys 90 del segle
passat han mostrat les mancances i limitacions amb què l'ensenyament habitual afronta
els  treballs  pràctics (Gil  i  Payá,  1988;  Gil  i  altres,  1991;  Payá,  1991),  la  resolució  de
problemes (Gil, Martínez Torregrosa i Senent, 1988; Garrett i altres, 1990; Gil i Pessoa,
1994), la introducció de conceptes i models (Carrascosa, 1987; Gil, Martínez Torregrosa i
Verdú, 1989; Verdú, 1990) i l'avaluació (Alonso, Gil i Martínez Torregrosa, 1992a i 1992b;
Martínez Torregrosa i altres, 1999) i han fet propostes de transformacions per afavorir el
canvi conceptual, metodològic i la implicació actitudinal. Posteriorment, la investigació va
abordar el problema de modificar tota una unitat, i fins i tot un curs o una part significativa
d'ell, tot integrant l'aprenentatge de conceptes i models amb el seu desenvolupament i
aplicació (en terminologia habitual, els quatre elements: “teoria”, “pràctiques”, “problemes”
i  avaluació)  en  una  estructura  problematitzada, aconseguint  resultats  positius  sobre
l'aprenentatge i  les actituds dels  alumnes  (Verdú i  Martínez Torregrosa,  2004;  Osuna,
Martínez  Torregrosa  i  Carrascosa,  2007;  Becerra,  Gras  i  Martínez  Torregrosa,  2007;
Martínez Torregrosa, Verdú i Osuna, 2008; Becerra, Gras i Martínez Torregrosa, 2010;
Martínez Torregrosa, Domènech, Menargues i Romo, 2012; Osuna, Martínez Torregrosa i
Menargues, 2012). 

L'orientació de l'aprenentatge com una investigació dirigida deixa sense sentit  aquesta
separació entre teoria, problemes i experimentació que, cal destacar, no té un equivalent
en l'activitat científica real. En la mesura en què pretenem proporcionar als estudiants una
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visió correcta del treball científic, el tractament per separat d'aspectes que en l'activitat
científica estan completament relacionats, es converteix en un factor distorsionant, és a
dir, en un obstacle. Tanmateix, hem de reconèixer que aquesta consideració elemental no
ha estat suficient per rebutjar clarament aquesta divisió d'activitats en l'activitat escolar, la
qual  cosa  és  un  exemple  del  pes  de  les  tradicions  assumides  acríticament.
Afortunadament,  els  avanços  assolits  per  la  investigació  i  innovació  didàctiques,  en
cadascun dels  tres  camps,  han mostrat  convergències  que exigeixen la  corresponent
integració en un únic procés.

Aquesta integració està recolzada en l'epistemologia de la ciència (Chalmers, 1984) que
demostra que la producció científica no pot reduir´se a un mètode consistent en una sèrie
de passos que porten a assolir un coneixement vertader. L'epistemologia de la ciència no
té  només  un  component  metodològic,  també  té  un  component  interpretatiu  (Monk  i
Osborne,  1997).  D'acord  amb  ell,  el  fet  que  hi  haja  un  acord  sobre  el  component
metodològic (plantejament de problemes, formulació d'hipòtesis que puguen ser posades
a prova, elaboració de dissenys experimentals fiables, mètodes de replicació i anàlisi de
resultats, etc.), no és suficient si aquest es limita a “la sintaxi” (les regles per conèixer),
sinó que és necessari contemplar “la semàntica” (el significat de conèixer).

2.1. Estructura bàsica d'una unitat

Presenten  en  el  quadre  2.1  les  característiques  que,  d'acord  amb  l'ensenyament
problematitzat per investigació guiada, han de tindre les unitats.

Quadre  2.1.  Característiques  de  l'estructura  de  les  unitats  en  un  ensenyament
problematitzat per investigació guiada.
1. Plantejar, a l'inici de la unitat,  situacions problemàtiques que – inspirant-se en les
que  històricament  o  epistemològicament  es  troben  en  l'origen  dels  coneixements
implicats – servisquen com a punt de partida per als estudiants. Per suposat, cal que els
alumnes s'apropien del problema o problemes, que siguen conscients de l'interés que
tenen. Aquesta darrera condició és imprescindible per a què s'impliquen en la tasca.
2. Organitzar l'índex de la unitat/problema de manera que responga a una possible
estratègia per avançar en la recerca d'una solució, és a dir, que responga a un “pla
d'investigació”. En aquest sentit, l'estructura o seqüència d'apartats de la unitat ha d'estar
lligada intencionalment i lògica amb la problematització inicial. L'estructura de les unitats
no està guiada, per tant i com és habitual, pels conceptes fonamentals, sinó per un intent
d'avançar  en problemes fonamentals.  D'aquesta manera,  els conceptes són introduïts
funcionalment  com  a  part  del  procés  de  cercar  solucions  als  problemes  plantejats  i
d'unificar camps inicialment inconnexos. Si el coneixement científic és fruit d'un intent de
respondre a preguntes, com volem que els alumnes aprenguen respostes sense conèixer
la quines preguntes responen? (Otero, 1985).
3. En  aquest  context  de  resolució  de  problemes,  els  conceptes  i els  models
s'introdueixen, per part dels alumnes i  del professor, com a temptatives, com a
hipòtesis  fonamentades,  que  han  de  ser  posades  a  prova,  tant  a  través  de  la
corresponent  capacitat  predictiva  en  situacions  de  laboratori  com  per  enfrontar-se  a
situacions problemàtiques obertes concretes (problemes de llapis i  paper), així  com a
l'elaboració d'estris o prototips, la identificació i predicció de nous fets i problemes, o a
través  de  la  coherència  (amb  la  globalitat  dels  coneixements  ja  establits  pels
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investigadors  precedents)  i  la  universalitat  (capacitat  per  unir  camps  separats).  Els
exercicis, els treballs pràctics i la resolució de problemes de llapis i paper són situacions
de posada a prova dels conceptes, hipòtesis i  models inventats (Martínez Torregrosa,
Osuna i Verdú, 1999; Gil i altres, 1999).
4. L'avaluació es concep com un instrument d'ajuda per a avançar en la resolució
dels problemes plantejats i de “recapitular en l'empresa científica”. La identificació de
coneixements que suposen o que històricament van suposar passos fonamentals en la
solució  dels  problemes  plantejats  i  dels  obstacles  que  poden  dificultar  l'assoliment
d'aquests passos o “fites parcials” orienten l'acció de l'avaluació i la recapitulació. Així, la
identificació de fites parcials i  possibles obstacles permet establir  un possible itinerari
d'ensenyament i aprenentatge i planificar les activitats d'avaluació que permeten superar
els obstacles i afavorir l'aprenentatge.
L'estructura problematitzada afavoreix, de manera natural, que es facen recapitulacions
periòdiques (recapitulacions problematitzades) sobre l'avanç assolit cap a la solució del
problema plantejat, els obstacles superats i el que queda per fer, prestant així especial
atenció a la regulació i orientació dels alumnes en el desenvolupament de la investigació,
i facilitant l'elaboració d'una recapitulació final del treball  portat  a terme (“recapitulació
problematitzada”, amb característiques semblants a un informe científic) i altres activitats
de síntesi (mapes conceptuals, quadres comparatius, etc.).
5. Aquesta estructura “grossa” ha de ser concretada en una seqüència d'activitats, en un
pla d'investigació dirigida o programa d'activitats (Furió i Gil, 1978). El programa-guia serà
proposat en l'aula als alumnes, organitzats en xicotets grups, que amb temps suficient per
pensar,  argumentar,  fer,  i  amb l'orientació  del  professor,  avancen en la  resolució  del
problema plantejat, en un ambient que afavoreix simultàniament la implicació afectiva i la
racionalitat científica.

Tot plegat suposa una manera de treballar a l'aula que afavoreix l'explicitació de les idees
pròpies per part dels alumnes i la confrontació amb les idees de la resta de companys i
grups,  en  un  ambient  hipotètic-deductiu  ric  en  episodis  d'argumentació  i  justificació,
fonamentals per a l'aprenentatge de coneixements científics (Newton, Driver i Osborne,
1999; Driver, Newton i Osborne, 2000). Es pretén així, en definitiva, crear un ambient que
afavorisca  simultàniament  la  implicació  afectiva  i  la  racionalitat  científica  de  tots  els
implicats (professor i alumnes) en la resolució dels problemes. Per suposat, això exigeix
una  planificació  acurada  de  la  tasca  del  professor,  a  través  de  programes  concrets
d'investigació  dirigida  (programes  d'activitats  correctament  seqüenciades)  i  exigeix,
també, deixar temps en l'aula per a què els alumnes pensen, argumenten i refuten. En el
gràfic  2.1  (Verdú,  Martínez  Torregrosa  i  Osuna,  2002;  Martínez  Torregrosa,  Martínez
Sebastiá  i  Gil,  2003)  es  representa  el  procés  de  presa  de  decisions  per  dissenyar
l'estructura problematitzada d'una unitat, d'un curs o d'una part significativa d'ell.
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2.2 Preguntes que es plantegen per a concretar aquesta estructura

Per  respondre  a  aquestes  preguntes,  l'equip  de  professors/investigadors  necessita
disposar  d'un  coneixement  en  profunditat  de  la  matèria  a  tractar,  entés  com  un
coneixement  problematitzat,  conscient  de  quins  van  ser  els  problemes  que  estan  en
l'origen dels coneixements en un camp determinat, com s'ha arribat fins a ells, quines van
ser les dificultats que es van haver de superar i les idees que van permetre avançar, el
context social i les repercussions tecnològiques que van tindre i tenen els estudis en el
camp considerat, etc.

Adquirir aquesta formació requereix un estudi històric i epistemològic del camp a tractar,
però – i  això és fonamental  – fet  amb “intencionalitat  didàctica”  i  coneixement pràctic
sobre els alumnes i l'aula, per a què siga útil i factible per ensenyar i aprendre. Per això,
hem considerat útil  establir  una sèrie de preguntes que guien des del  primer moment
aquest  estudi  històric  i  epistemològic  per  prendre  decisions  que  permeten  concretar
l'estructura problematitzada. 

Presentem en primer  lloc  aquestes  preguntes  (quadre  2.2)  i  posteriorment  dedicarem
aquesta  primera  part  a  presentar  algunes  de  les  respostes  que  hem  elaborat  en  el
desenvolupament d'aquesta investigació i a sotmetre a prova la rellevància potencial per a
la millora de l'ensenyament de la unitat de física quàntica.

Quadre 2.2. Preguntes que guien l'estudi històric i  epistemològic per adquirir un
coneixement problematitzat de la matèria a tractar, amb una finalitat didàctica, que
permeta prendre decisions sobre els aspectes assenyalats en el gràfic 2.1.
SOBRE EL PROBLEMA ESTRUCTURANT I QUÈ ES PRETÉN ACONSEGUIR

1. Quins problemes estan en l'origen dels models que volem que passen a formar
part del bagatge dels nostres alumnes? Què ens agradaria que els nostres alumnes
hagueren aprés – globalment – sobre aquest tema?

Això ha de permetre identificar l'objectiu clau – allò que ens agradaria que els alumnes
saberen com a resultat  de l'ensenyament en el  camp escollit  – i  possibles problemes
“estructurants”.  L'objectiu  clau  que  volem  aconseguir  ha  de  tindre  poder  explicatiu
suficient per a què el seu estudi tinga rellevància.

2.  Quin  o  quins  problemes  seran  els  més  adients  per  iniciar  el  procés
d'investigació?

No  ha  de  ser  necessàriament  el  mateix  que  ho  va  ser  històricament  (fins  i  tot,  de
vegades, pot no ser desitjable). La selecció està orientada per la intenció de què siga
adient per organitzar el pla d'investigació i l'activitat de l'aula al voltant d'ell. La resposta a
aquesta qüestió ha de ser considerada una hipòtesi que només serà acceptada després
del seguiment de la posada en pràctica a l'aula.
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SOBRE LES FITES PARCIALS I ELS OBSTACLES PREVISIBLES PER ASSOLIR-LES

3. Quines idees o coneixements suposen/van suposar avanços, passos necessaris,
per trobar solució al problema, per assolir l'objectiu clau? Quins són/van ser els
obstacles més importants per aconseguir aquestes idees?

Aquest  estudi  ha  de  permetre  identificar  objectius  més  concrets,  o  fites  parcials,  i
possibles  obstacles  associats –  als  que  necessàriament  caldrà  parar  atenció  per
avançar en la resolució del problema. Es tracta de seleccionar aquells coneixements que
necessàriament han de ser adquirits  si  es vol  aconseguir  l'objectiu clau, la solució al
problema estructurant. Es tracta, també, de prendre consciència de les dificultats amb
què es van trobar els equips de científics i  de les idees, proves, arguments i  contra-
arguments,  condicions  tècniques  i  socials,  que  van  fer  possible  o  van  obstaculitzar
l'avanç, etc.

4. Quines idees, quins raonaments, poden tindre els alumnes sobre els aspectes
anteriors que constitueixen obstacles per a l'aprenentatge i que, per tant, han de
ser tinguts en compte? Quins altres aspectes necessiten saber i saber fer per a què
l'avanç siga possible?

Tot  i  que  l'estudi  històric  i  epistemològic  permet  proposar  “fites  parcials”,  no  tots  els
obstacles d'aprenentatge són històrics. La confirmació de la mesura en què són rellevants
els aspectes sobre els quals s'ha posat èmfasi des del punt de vista didàctic, i quines són
les  dificultats  que  tindran  els  alumnes  per  assolir-los,  és  una  qüestió  de  naturalesa
empírica que ha de ser objectiu d'investigació. ´s necessari, per tant, conèixer les idees i
raonaments dels alumnes sobre aquestes “fites parcials” per planificar de manera adient
la seqüència d'activitats (per garantir  que es donen oportunitats per a què les idees i
raonaments siguen treballats).

Amb aquesta finalitat, és necessari que diverses investigacions empíriques es porten a
terme, abans de posar en pràctica la unitat,  per esbrinar les idees i  raonaments dels
alumnes  sobre les fites parcials, identificant possibles obstacles. Aquesta investigació
està orientada per  les troballes de la investigació didàctica sobre idees i  raonaments
espontanis dels alumnes i per la previsible semblança entre les barreres històriques més
importants i les idees espontànies més arrelades [provada reiteradament en nombrosos
camps (Wandersee i altres, 1994)]. En ocasions, el coneixement “pràctic” de l'equip de
professors i  el  coneixement que tenen de la literatura didàctica fa innecessari  aquest
estudi  empíric.  Tanmateix,  té  l'avantatge  d'unir  la  investigació  sobre  concepcions  i
raonaments espontanis dels alumnes al desenvolupament de la seqüència d'instrucció, i
això  evita  que  els  estudis  estiguen  deslligats  de  l'aula  i  proporciona,  a  més,  un
coneixement molt útil per elaborar “l'estructura fina” de la unitat: activitats concretes (de
desenvolupament i/o avaluació).
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SOBRE QUINA ESTRATÈGIA O ÍNDEX SEGUIR I COM AFAVORIR LA REVISIÓ DE
L'AVANÇ ASSOLIT EN DESENVOLUPAR-LA

5. Quina estratègia (que es convertirà en l'índex de la unitat)convé proposar per
avançar en la  resolució dels problemes inicials? Com afavorir  que els alumnes
estiguen orientats?

És  molt  important  que  l'equip  de  professors/investigadors  s'impose  a  sí  mateix  una
estratègia per avançar en el problema estructurant (que es convertirà en l'índex de la
unitat) que responga a una lògica d'investigació, a què seria racional fer per avançar en
un problema que és objecte d'investigació. És clar que es tracta d'un camp conegut per
ells i del quan en coneixen els obstacles i les claus per superar-los (per això poden ajudar
als  alumnes  a  aprendre!),  tanmateix,  han  de  fer  el  possible  per  crear  un  ambient
genuïnament  hipotètic-deductiu,  una  estratègia  lligada  intencionalment  i  lògica  al
problema  plantejat.  Han  d'estar  previstes  les  recapitulacions escrites  (quin  és  el
problema plantejat? Com planifiquem l'avanç per solucionar-lo? Quant hem avançat? I
què hem hagut de superar per arribar fins ací? Què hem de fer ara? Associant-les – al
menys – a la finalització o començament dels grans apartats de l'estratègia.

SOBRE LA SEQÜÈNCIA D'ACTIVITAST CONCRETES I EL SISTEMA D'AVALUACIÓ

6.  Quin pla  concret  d'investigació –  programa-guia  – proposar  als  alumnes per
desenvolupar  l'estratègia  proposada?  Com  planificar  l'avaluació  per  a  què  es
convertisca  en  un  instrument  que  oriente  i  impulse  la  bona  marxa  de  la
investigació?

Aquest pla (la seqüència d'activitats  concretes que seran proposades als alumnes en
l'aula)  i  el  sistema  d'avaluació  dissenyat  per  impulsar  l'aprenentatge,  constitueixen
“l'estructura fina” de la unitat, i han de ser considerats com una hipòtesi fins provar que
amb ells es donen les oportunitats adients per aprendre coneixements científics, posar en
pràctica l'epistemologia científica (en la mesura que és possible en el context escolar) i
aprendre sobre la naturalesa de la ciència [aspectes bàsics de “l'alfabetització científica”
(Hodson, 1992)].

Després de l'anàlisi presentat, és convenient destacar l'estreta relació que hi haurà entre
el problema estructurant i l'objectiu clau per un costat i entre l'estratègia o índex, les fites
parcials i les recapitulacions per un altre costat. Considerem, també, convenient pensar en
aquests elements com “l'estructura grossa o de pas llarg” de la planificació. La seqüència
concreta d'activitats en cada apartat i el sistema d'avaluació (excepte les recapitulacions)
podria considerar-se “l'estructura fina o de pas curt” de la planificació. Lògicament, ha
d'abordar-se abans l'estructura grossa que la fina, ja que un canvi en una decisió sobre
l'estructura grossa afecta molt més que un canvi en l'estructura fina. No obstant, això no
significa que en el procés real d'elaboració calga esperar fins tindre una part perfectament
acabada per començar l'altra.

En els següents capítols d'aquesta primera part presentarem les nostres respostes a les
preguntes  anteriors,  posant  èmfasi  en  l'estudi  empíric  dels  obstacles  que  tenen  els
nostres alumnes per aprendre amb comprensió la física quàntica elemental. Per fer-ho,
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començarem aclarint fins on volem arribar, és a dir, per seleccionar quin model o models
sobre com s'emet i s'absorbeix la radiació volem que adquirisquen els nostres alumnes de
batxillerat i quins passos o fites parcials és necessari assolir per adquirir aquests models.
Posteriorment, identificarem possibles obstacles per assolir les fites parcials i presentarem
l'estudi  empíric  que  hem  fet  per  confirmar-los.  Per  últim,  presentarem  una  proposta
d'estructura problematitzada per a la unitat i la seqüència concreta d'activitats que hem
dissenyat.
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Capítol  3.  Elaboració  de  l'estructura  problematitzada
d'una unitat de física quàntica en el batxillerat

D'acord amb el que hem plantejat en el capítol anterior, el disseny d'una unitat amb una
estructura  problematitzada  per  ensenyar  i  aprendre  física  quàntica  en  el  batxillerat
requereix, entre altres passos, fer un estudi històric i epistemològic que permeta adquirir
un coneixement problematitzat de la matèria a tractar i que done resposta a:
• Quins problemes estan en l'origen dels models que volem que passen a formar part

del bagatge dels nostres alumnes? Quins són els més adients per iniciar el procés
d'investigació?

• Quines idees o coneixements van suposar avanços per trobar solució al problema?
A quins obstacles s'hauran d'enfrontar els alumnes per apropiar-se d'ells?

• Quina estratègia cal proposar per avançar en la resolució del problema plantejat?

Dit estudi històric s'ha de caracteritzar, especialment, per la intencionalitat didàctica, ja
que donar resposta a les preguntes anteriors és la finalitat última amb la qual es porta a
terme, motiu pel qual queda en segon terme el respecte estricte a la seqüència històrica
dels esdeveniments.

3.1. Problemes que estan en l'origen dels coneixements

A finals del segle XIX una bona part de la comunitat científica va reconèixer públicament
que  la  física  estava  pràcticament  acabada.  Impactats  pels  èxits  que  s'havien  produït
durant els darrers anys, alguns científics van arribar a pensar que s'havien completat tots
els coneixements sobre el món físic. En aquest sentit van arribar a manifestar-se alguns
investigadors de renom: quan el jove Max Planck havia d'escollir estudis, dubtava entre la
música, la filologia antiga i la física. El físic de Munich Philipp von Jolly li va recomanar
que no escollira física ja que era una disciplina en la que quedaven pocs aspectes per
completar (Sánchez Ron, 2001, p. 118). Fins i tot una personalitat com William Thomson
(Lord Kelvin) escrivia en 1901 en un article titulat “Nineteenth century clouds over the
dynamical theory of heat and light” (Núvols del segle XIX en la teoria dinàmica de la llum i
la calor) que existien només dos grans obstacles per superar en la teoria de la dinàmica,
la detecció de l'èter lumínic i la inconsistència del teorema d'equipartició de l'energia en
l'equilibri tèrmic amb la relació cp/cv mesurada per als gasos en l'equilibri tèrmic (Sánchez
Ron, 2001, p. 44; Peebles, 2002). També a principis de segle Albert Michelson escrivia en
el seu llibre Light waves and their uses (1903, p.23): “els fets i les lleis més importants de
la física ja han estat descoberts i la possibilitat que siguen substituïts com a conseqüència
de nous descobriments és molt remota” (referenciat en Peebles, 2002).

A  pesar  d'aquestes  manifestacions,  aquesta  sensació  era  més  una  postura  poc
fonamentada que una realitat constatable en tant que no va cessar l'esforç  per donar
resposta als aspectes que, suposadament, quedaven per resoldre. Entre aquests trobem:
els espectres discrets d'emissió i absorció de radiació, l'efecte fotoelèctric, els fenòmens
radioactius, la identificació de l'electró com a unitat de càrrega i la naturalesa dels raigs X
(Arons, 1997, p. 226; Sánchez Ron, 2001, p. 15). Va ser precisament en intentar explicar
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com interacciona la radiació amb la matèria que la física clàssica es va enfrontar a grans
contradiccions i va entrar en una crisi profunda (Gribbin, 1986, p. 28). 

3.2. L'establiment de la quantització de l'energia

3.2.1. La radiació de cos negre

La radiació que emet qun objecte sòlid o líquid a causa exclusivament de la temperatura,
és  a  dir,  eliminant  qualsevol  contribució  que  poguera  ser  reflectida  o  dispersada  per
l'objecte2, és independent de la composició de l'objecte i té un espectre característic per a
cada temperatura, amb una intensitat variable amb la freqüència. Buscar una explicació
d'aquesta  uniformitat  i  trobar  una  funció  matemàtica  que  proporcionara  la  distribució
d'energia per a cada freqüència de l'espectre va ser un objectiu que va ocupar als físics
des que Gustav Kirchhoff va publicar els primers treballs sobre el tema en 1860 (Kuhn,
1980, p. 22-23).

D'acord  amb  la  teoria  de  Maxwell  l'emissió  de  radiació  té  l'origen  en  el  moviment
oscil·latori de càrregues elèctriques que emeten ones electromagnètiques de freqüència
coincident a la d'oscil·lació (figura 3.1). Aquesta idea està en la base dels primers intents
d'explicar els processos d'emissió de radiació per qualsevol sistema tot i que en un primer
moment no es podia saber si les fonts de la radiació eren part dels àtoms de l'emissor o si
es tractava d'entitats separades, de forma que, genèricament, rebien el nom d'oscil·ladors
(Holton i Brush, 1987, p.638). En tot cas, calia considerar que les parets del cos negre
estaven formades per  oscil·ladors que emeten energia de manera contínua,  però així
s'arribava a la conclusió que tota l'energia dels oscil·ladors acabava transformant-se en
radiació, l'energia de la qual acabaria sent infinita. La solució al problema de la distribució
energètica de la radiació en funció de la freqüència que la física clàssica no aconseguia
explicar va arribar de les mans de Planck de forma matemàtica i per conveniència. 

Figura 3.1: D'acord amb l'electromagnetisme de Maxwell, l'emissió de radiació està produïda per càrregues
oscil·lants que emeten ones de la mateixa freqüència que l'oscil·lació de la càrrega.  

Planck,  després  de  diversos  intents  fallits,  a  finals  de  l'any  1900  va  aconseguir  una
expressió que s'ajustava als resultats experimentals. Per arribar a ella, va suposar que les
parets del  cos negre estaven formades per  ressonadors i  va introduir  la  hipòtesi  que
l'energia  del  conjunt  de  ressonadors  que  vibraven  a  una  determinada  freqüència
s'intercanviava en quantitats finites anomenades quanta, ε, amb el camp que vibra a eixa
mateixa freqüència, sent aquesta quantitat d'energia proporcional a la freqüència, ε=hν

2.- Aquest objecte ideal que absorbeix tota la radiacó que li arriba i que emet un espectre que és funció de la 
temperatura va rebre el nom de cos negre.

56



Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

(Kuhn, 1980,  p.  128-129).  Aquesta hipòtesi  és contrària a l'electromagnetisme clàssic,
d'acord amb el qual l'intercanvi d'energia ha de ser continu (figura 3.2), motiu pel qual ell
la va considerar una suposició purament formal (Sánchez Ron, 2001, p. 139-145). 

Figura 3.2: El diagrama representa, d'acord amb la hipòtesi de Planck, l'emissió d'un quàntum d'energia del
conjunt d'oscil·ladors que vibra a una freqüència ν . En el procés d'emissió i absorció, l'intercanvi d'energia
entre aquest conjunt d'oscil·ladors i la radiació té lloc en quantitats finites h ν , en contra del que estableix la
física  clàssica,  per  a  la  qual  la  variació  d'energia  dels  oscil·ladors  és  contínua.  Tanmateix,  Planck  no
estableix en un principi que aquesta limitació en el valor de l'energia que intercanvia el sistema siga vàlida
per a cada oscil·lador individual. L'energia de cada oscil·lador individual podia variar de manera contínua,
els canvis discrets es limitaven a l'energia del conjunt d'oscil·ladors.

No existeix un consens general sobre el valor i l'extensió de la hipòtesi de Planck i dels
efectes que va tindre sobre la comunitat científica. D'acord amb Kuhn (1980, p. 153-155),
la deducció de la llei de radiació és completament clàssica, no exigeix que l'energia de
cada ressonador es limite a un conjunt discret de valors, només es restringeix a elements
ε=hν  l'intercanvi  d'energia  del  conjunt  de  ressonadors  que  vibre  a  una  mateixa
freqüència ν . El mateix Planck considerava que la proposta era completament clàssica i
no va ser fins 1905 o 1906 que Hendrik Lorentz i Albert Einstein assenyalaren que la
deducció de Planck anava més enllà dels conceptes ordinaris de la física del moment
(Heilbron,  2010,  p.  XV).  A més,  apunta  Kuhn  (1984),  els  ressonadors  eren  entitats
imaginàries, sense possibilitat d'investigació experimental. L'existència dels ressonadors
era un artifici matemàtic per arribar a l'expressió que caracteritza la distribució d'energia
de la radiació en l'equilibri amb el cos negre. Tanmateix, i com el mateix Kuhn reconeix,
aquesta  interpretació  no  està  lliure  de  polèmica  (Kuhn,  1984).  Diversos  investigadors
discrepen amb la interpretació de Kuhn (Klein, Shimony i Pinch, 1979; Galison, 1981) i no
consideren que l'aportació de Planck siga completament clàssica, si bé reconeixen que no
es pot atribuir un valor excessiu com a trencament amb un paradigma a la interpretació
d'una única experiència. 
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Durant  la  primera  dècada  del  segle  XX  es  van  acumular  gran  quantitat  de  proves
experimentals que confirmaven la validesa de la llei de radiació de Planck i, al mateix
temps, es va buscar una interpretació física per als elements discrets ε=hν . Tanmateix,
els intents per demostrar aquesta llei sense recórrer als elements ε=hν  i els intents que
van tractar de reduir aquests elements a principis clàssics, produïts per la prudència i el
rebuig cap a la idea d'un intercanvi  discontinu d'energia,  van resultar infructuosos.  La
dificultat per acceptar la discontinuïtat de l'energia per part de la comunitat científica, fins i
tot  el  mateix Planck,  no era fortuïta:  els  físics estaven convençuts  que els  processos
naturals són de naturalesa contínua, com Isaac Newton havia dit: natura non saltus facit.
Aquesta era, a més, una necessitat per mantindre la relació causa-efecte o per seguir
usant el càlcul diferencial i integral  (Holton, 1987, p. 644). Fins i tot el mateix Planck va
seguir rebujant la idea de quantificar l'energia de cada oscil·lador individual en la que s'ha
anomenat la “segona teoria” de Planck, publicada en 1912. Tanmateix, en eixa mateixa
dècada  la  comunitat  científica  es  va  anar  convencent  de  la  necessitat  d'una  física
discontínua: Einstein va ser el primer en proposar en 1905 la quantització de l'energia d'un
oscil·lador i, a partir de 1905, van anar sumant-se a la idea de la quantització científics
com  Paul  Ehrenfest,  Max  von  Laue,  James  Jeans,  Lorentz  i  d'altres,  tot  i  que  no
acceptaven les concepcions radicals d'Einstein (Kuhn, 1980, p. 168-172).

Durant aquest període també es van produir avanços significatius en l'establiment d'una
estructura per als àtoms que superava els models indivisibles. Així, es va donar compte de
l'existència de l'electró  – la qual  cosa permetia identificar els oscil·ladors amb entitats
físiques superant  la concepció de mers artificis matemàtics – alhora que es va poder
avançar  en  l'establiment  de  mecanismes  que  permeteren  explicar  la  interacció  entre
matèria i radiació. 

3.2.2. Els models atòmics prequàntics: els primers intents per explicar la interacció
entre els àtoms i la radiació

Amb la  intenció  d'explicar  la  diversitat  de  les  substàncies  existents  en  la  naturalesa,
Dalton,  a principis del segle XIX, proposà que els elements estan formats per àtoms.
D'acord amb Dalton, els àtoms de diferents elements són diferents entre si, tot i no tindre
estructura interna.  Aquesta creença,  fonamentalment  entre els  químics,  de l'existència
d'una estructura comuna per a tota la matèria va portar a qüestionar ben aviat el caràcter
massís dels àtoms. En aquest sentit, William Prout, a mitjan dècada de 1810, va proposar
que els àtoms dels diferents elements estaven construïts per àtoms d'hidrogen (Bensaude
i Stengers, 1997). Això significaria que realment existia un únic tipus de matèria que es
presentaria en diferents estats de combinació (Scerri, 2007). Amb el pas del segle, i molt
abans del descobriment de l'electró, es van anar proposant models atòmics en els quals
els àtoms estaven formats per partícules subatòmiques. Si bé és veritat que es tractava
de models purament especulatius, sense cap suport empíric (Kragh, 2010).

3.2.2.1. El model atòmic de Thomson

J. J. Thomson va ser el primer científic en proposar un model quantitatu per a l'àtom. La
base la constituïen els electrons (corpuscles, els va anomenar inicialment), partícules amb
càrrega negativa que ell havia detectat uns anys enrere. Va ser el primer model que es
prestava a ser refinat tant teòricament com experimental (Heilbron i Kuhn, 1969).
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En un primer moment, en 1987, Thomson es va limitar a suggerir que els electrons eren
partícules subatòmiques. Es va reafirmar en aquesta idea quan, en determinar la massa
dels electrons, va constatar que era unes mil vegades menor que la massa de l'àtom més
lleuger, el d'hidrogen. En el mateix treball en el que va presentar els valors obtinguts per a
la càrrega i la massa de l'electró va donar a conèixer el model de pudín de panses:

“Considere  l'àtom contenint  un  gran  nombre  de  cossos  més  menuts  als  que
anomenaré corpuscles  [electrons, s'anomenen actualment];  aquests corpuscles
són iguals entre sí; la massa d'un corpuscle és de [...] al voltant de 3·10 -26 g. En
l'àtom  ordinari,  aquest  conjunt  de  corpuscles  forma  un  sistema  que  es
elèctricament neutre. Tot i que els corpuscles individuals es comporten com ions
negatius, quan es reuneixen en un àtom neutre l'efecte negatiu es compensa per
alguna cosa que fa que l'espai en què els corpuscles estan dispersos actue com
si tinguera una càrrega d'electricitat positiva igual en magnitud a la suma de les
càrregues negatives dels corpuscles” (Thomson, 1899, p. 566).

Influenciat per William Thomson, qui ja en 1901 havia imaginat l'àtom com una esfera
carregada positivament i  que contenia electrons, J.  J.  Thomson va elaborar un model
quantitatiu  amb  el  qual  va  intentar  explicar  la  radioactivitat  que  presentaven  algunes
substàncies, les regularitats en el comportament dels elements reflectides en el sistema
periòdic,  les  valències  observades  dels  elements,  la  formació  de  molècules  i  els
espectres.

D'acord amb el model molt més elaborat que va presentar en 1904 (Thomson, 1904a i b),
l'àtom està constituït per una esfera sense fricció carregada positivament en l'interior de la
qual es troben els electrons. El volum de l'esfera, tot i que de dimensions atòmiques, és,
d'acord amb Thomson, molt superior al de l'electró. Tot i que es sabia de l'existència dels
electrons,  no hi  havia evidència de l'existència de l'esfera positiva.  Com reconeixia el
mateix Thomson, l'existència de l'esfera positiva és purament especulativa (Kragh, 2010).
Thomson atribuïa la pràctica totalitat del pes atòmic als electrons, i amb això resultava que
un àtom havia d'estar format per un gran nombre d'electrons. Per al cas de l'àtom més
lleuger,  el  de  l'hidrogen,  Thomson  va  suposar  que  contindria  uns  1000  electrons:
“Considerem  el  cas  de  l'hidrogen,  per  al  qual  n  [nombre  d'electrons]  =  1000  [...]”
(Thomson, 1904a, p. 111).

Thomson va intuir que les propietats dels elements havien d'estar relacionades amb la
distribució dels electrons en l'àtom. És així que es va enfrontar a l'empresa de distribuir els
electrons en l'esfera de càrrega positiva. L'estabilitat de l'àtom, raonava Thomson, exigeix
que els electrons es troben en equilibri mecànic. Equilibri que depén de la interacció entre
cadascun dels electrons i  la càrrega positiva de l'esfera i  les repulsions entre tots els
electrons. Amb aquest punt de partida demostrava matemàticament que per al cas de dos
electrons, aquests se situen sobre una línia que passa pel centre de l'esfera de radi a i,
cadascun, a una distància a/2 del centre; en el cas de 3 electrons, es troben en els vèrtex
d'un  triangle  equilàter  centrat  en  l'esfera  i  de  costat  aproximadament  0,57a;  quan  es
disposen  4  electrons  se  situen  en  els  vèrtexs  d'un  tetraedre  centrat  en  l'esfera.  La
distribució es complica quan el nombre d'electrons a distribuir és gran: 
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“Quan  el  nombre  de  corpuscles  és  superior  a  7  o  8],  els  corpuscles  es
distribueixen en dos grups. Els corpuscles del grups que conté el menor nombre
se situa en la superfície d'un xicotet cos concèntric amb l'esfera; els corpuscles de
l'altre grup estaran en la superfície d'un altre cos concèntric més gran. Quan el
nombre de corpuscles continua augmentant,  s'arriba a un estat  on  no es  pot
assolir l'equilibri dividint-se en dos grups, i els corpuscles es distribueixen en tres
grups,  disposats  concèntricament;  i  a  mesura  que creix  el  nombre passa per
estats en els  que són necessaris  més grups per  a  l'equilibri.  Per  a  qualsevol
nombre  considerable  de  corpuscles,  el  problema  de  determinar  la  distribució
d'equilibri és massa complex [...]” (Thomson, 1904a, p. 112).

Per a Thomson els electrons poden estar en moviment. Ell demostra que, per al cas d'uns
pocs electrons, el conjunt és estable si es distribueixen a intervals regulars en un anell
que es mou a velocitat constant al voltant del centre de l'esfera. Thomson troba que, de la
mateixa manera que en la situació repós, quan el nombre d'electrons que es distribueix és
superior a 7 o 8, l'estabilitat del sistema exigeix més d'un anell. En la taula següent es
presenta la distribució d'electrons prevista per Thomson (1904b) en alguns casos:

Nombre de corpuscles 60 55 50 45 40 35

Nombre d'anells successius 20
16
13
8
3

19
16
12
7
1

18
15
11
5
1

17
14
10
4

16
13
8
3

16
12
6
1

El fet que els electrons es distribuïsquen de manera diferent si estan en repòs o si estan
en moviment no suposa una dificultat insalvable per a Thomson:

“Fins ací hem suposat que els corpuscles estan en repòs; si, tanmateix, estan en
un  esta  de  moviment  uniforme  i  circular  al  voltant  del  centre  de  l'esfera,  els
efectes de la força cintrífuga els llança cap a fora de l'esfera sense necessitat
d'assolir la inestabilitat.  [...]. Hi ha, no obstant, molts casos en què la rotació és
essencial per a l'estabilitat de la configuració. Així, considerem el cas de quatre
electrons. Si la rotació és ràpida, hi ha estabilitat quan els corpuscles estan en els
vèrtexs d'un quadrat, el pla del qual és perpendicular a l'eix de rotació; quan la
velocitat disminueix per baix d'un valor, la distribució dels quatre corpuscles es fa
inestable,  i  els corpuscles tendeixen a posar-se en els vèrtexs d'un tetraedere
regular, que es la distribució estable per al repòs” (Thomson, 1904a, p. 97).”

La inspecció de les distribucions trobades posa de relleu que, d'acord amb Thomson,
podem  parlar  de  famílies  d'àtoms,  ja  que  presenten  distribucions  semblants.  Així,  la
distribució per al cas d'un àtom de, per exemple, 60 electrons (20, 16, 13, 8, 3) conté els
mateixos anells que una amb 40 (16, 13, 8, 3), més una altra de 20 electrons. Ací està, en
opinió de Thomson, la clau de la llei periòdica.

Thomson va demostrar que aquestes distribucions d'electrons eren estables quan se les
sotmet a xicotetes pertorbacions, és a dir, quan els electrons són separats, en el pla de
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l'anell, de la posició d'equilibri. Va determinar les freqüències de vibració dels electrons,
però no va aconseguir relacionar-les amb les freqüències de les línies espectrals.

Més èxit, al menys qualitatiu, va tindre quan va interpretar el fenomen de la radioactivitat.
Ell  suposava que si  la velocitat  a la que giren els electrons arriba a un valor límit,  la
configuració es fa inestable i l'àtom es trencara en parts. Va suposar que les valències
dels elements són el resultat de les pèrdues i guanys d'electrons per part dels àtoms, i va
intuir  l'origen electrostàtic de l'enllaç entre els àtoms. Per últim, Thomson explicava la
dispersió de les partícules beta suposant que la desviació d'una partícula en travessar
l'àtom era deguda a l'acumulació de xicotetes dispersions originades per molts electrons
individuals (Heilbron, 1981).

Thomson no va oblidar la radiació d'energia per part dels electrons accelerats que podia
portar al col·lapse de l'àtom. Va demostrar que, excepte en el cas d'un electró, l'energia
perduda pot ser molt menuda, ja que els electrons equidistants en els anells absorbeixen
la radiació entre ells (Heilbron, 1981; Kragh, 2007).

El model va tindre reconeixement i prestigi durant el període de 1904 a 1910 i això pels
desenvolupaments  matemàtics  fets  per  Thomson  en  relació  a  les  distribucions  dels
electrons. Des del punt de vista predictiu, el model s'usava per explicar, qualitativament,
les  valències  dels  elements,  la  llei  periòdica  i  alguns  fenòmens  radioactius.  Un
inconvenient era que l'àtom no es corresponia amb cap element real, tampoc servia per
explicar les freqüències dels espectres, i  això ni  tan sols per a l'àtom més lleuger,  el
d'hidrogen, i  no només per les dificultats matemàtiques que suposa enfrontar-se a un
àtom amb més de 1000 electrons,  sinó també perquè Thomson desconeixia  quin era
exactament aquest nombre. Les distribucions trobades per al cas d'uns pocs electrons
només servien com a model. Tots ells eren obstacles que no passaven desapercebuts a la
comunitat científica.

Una  altra  font  de  problemes  va  sorgir  quan  es  va  haver  d'acceptar  que  el  nombre
d'electrons dels àtoms era molt inferior al que Thomoson havia suggerit inicialment. En
1906, Thomson ja s'havia convençut d'aquest fet:

“En  aquest  article  considere  tres  mètodes  de  determinació  del  nombre  de
corpuscles en un àtom d'una substància elemental, els tres porten a la conclusió
que aquest nombre és del mateix ordre de magnitud que el  pes atòmic de la
substància” (Thomson, 1906, p. 769)

La disminució del nombre d'electrons tenia conseqüències per al model d'àtom. Amb un
nombre tan reduït d'electrons, es feia evident que calia buscar en altres llocs el pes de
l'àtom. A més, amb un àtom amb tants pocs electrons, ara sí que era possible confrontar
les prediccions quantitatives amb les propietats químiques i físiques de les substàncies
elementals. Es tractava d'autèntics reptes que el model de Thomson no va aconseguir
superar (Kragh, 2007).
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3.2.2.2. Rutherford i l'àtom nuclear

Un altre obstacle va ser la dispersió de les partícules alfa. Si el model de Thomson era
capaç d'explicar la dispersió de les partícules beta, no passava el mateix per al cas de les
partícules alfa, especialment quan ja s'acceptava que el nombre d'electrons de l'àtom era
molt inferior al que es suposava inicialment.

La preocupació inicial de Rutherford estava molt allunyada de l'estructura de l'àtom; ell
estava interessat en el comportament i naturalesa de les partícules alfa (Sánchez Ron,
2001, p. 218-219; Kragh, 2010). Van ser els resultats de dispersió obtinguts en fer passar
partícules alfa a través de làmines metàl·liques fines quan el seu interés es va girar cap a
l'estructura atòmica.

En un article publicat en 1909, Geiger i Marsden presentaren els resultats obtinguts en
llançar partícules alfa sobre fines làmines d'alumini, platí, or... En ell informaven que, per
al cas d'una làmina fina de platí, aproximadament 1 de cada 20.000 partícules incidents
eren reflectides (es dispersaven amb un angle superior a 90%).

Es  tractava  d'un  resultat  que  uns  anys  abans  podia  ser  explicat  amb  el  model  de
Thomson,  i  això  perquè  aquest  suposava  que  la  desviació  d'una  partícula  alfa  en
travessar  un  àtom era  produïda  per  múltiples  desviacions  successives.  Si  el  nombre
d'electrons en un àtom era tan elevat com Thomson suposava en 1904 eren possibles
desviacions superiors als 90º per l'acumulació de moltes xicotetes desviacions. Però en
1909 Thomson acceptava que el nombre d'electrons era molt inferior al que suposava
inicialment. Amb un nombre tan reduït d'electrons, el model atòmic no podia donar compte
de la dispersió de les partícules alfa.  Va ser impossible no rendir-se a l'evidència,  els
resultats  de  Geiger  i  Marsden  eren  sorprenents  i  estan  en  l'origen  de  l'interés  de
Rutherford per l'estructura de l'àtom (Heilbron, 1981).

Tot i que vist en retrospectiva les implicacions dels resultats de Geiger i Marsden poden
semblar evidents, s'ha de reconèixer que van haver de passar pràcticament dos anys per
a  què Rutherford  donara  a  conèixer  el  seu model.  És  més,  aquest  model  va  passar
desapercebut durant dos anys més. No va ser fins 1913 quan la comunitat científica es va
fixar en ell (Heilbron i Kuhn, 1969). No hi ha dubte que Rutherford va intentar explicar les
observacions amb l'àtom de Thomson i va necessitar temps per assegurar-se d'aquesta
impossibilitat (Sánchez Ron, 2001, p. 247-254). Aquest és un exemple que evidencia que
el pas de les dades experimentals fins als models o teories és més complex del que sovint
es tendeix a pensar.

Rutherford comença l'article de 1911 indicant que les grans desviacions de les partícules
alfa  no  podien  estar  causades  per  una  acumulació  de  xicotetes  desviacions,  com
suposava Thomson:

“[...]  es veurà més endavant que la distribució de partícules alfa per a diversos
angles  de  gran  desviació  no  segueix  la  llei  de  probabilitat  que  s'esperaria  si
aquestes  grans  desviacions  foren  el  resultat  d'un  gran  nombre  de  xicotetes
desviacions. Sembla raonable suposar que la desviació amb un gran angle està
causada per una única interacció [...]” (Rutherford, 1911, p. 669).
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A més, en opinió de Rutherford, l'àtom de Thomson era massa “tou” com per produir
desviacions amb una única interacció:

“[D'acord amb Thomson] la dispersió causada per una única interacció atòmica és
xicoteta i la particular estructura suposada per a l'àtom no admet una desviació
molt  gran  en  travessar  un  sol  àtom,  encara  que  supose  que  el  diàmetre  de
l'esfera d'electricitat positiva és diminut en comparació amb el diàmetre de l'esfera
d'influència de l'àtom” (Rutherford, 1911, p. 670).

Quan s'enfronta teòricament a la col·lisió entre la partícula alfa i l'àtom, Rutherford afirma:

“[L'àtom]  conté  una  càrrega  ±N·e  en  el  centre  rodejada  d'una  esfera
d'electrificació amb una càrrega  ±N·e que suposem uniformement distribuïda a
través  d'una  esfera  de  radi  R,  on  e  és  la  unitat  fonamental  de  càrrega  [...].
Suposarem que [...] la càrrega central i també la càrrega de la partícula alfa estan
concentrades en un punt” (Rutherford, 1911, p. 671).

Amb aquesta suposició i acceptant que el nombre d'electrons de l'àtom és de l'ordre de la
meitat del pes atòmic, Rutherford va determinar la proporció de partícules alfa que havien
de desviar-se en una direcció determinada. Aquest valor s'aproximava en gran mesura al
valor obtingut experimentalment per Geiger i Marsden. 

En  l'article  de  1911,  Rutherford  va  proposar  un  àtom  que  consistia  en  una  esfera
electrificada amb una càrrega puntual en el centre (la càrrega de l'esfera era oposada a la
del  centre).  Cal  resaltar,  però,  que  Rutherford  no  deia  res  en  relació  a  l'estat  dels
electrons:

“La qüestió de l'estabilitat  de l'àtom proposat no necessita ser considerada en
aquest estadi, ja que això dependrà de l'estructura íntima de l'àtom i del moviment
de les parts carregades constituents” (Rutherford, 1911, p. 671).

I aquesta prudència no és el resultat d'una manca de consideració d'un model planetari,
perquè Rutherford coneixia el model “saturnià” que Nagaoka havia proposat en 1903:

“És  interessant  fer  notar  que  Nagaoka  ha  considerat  matemàticament  les
propietats d'un àtom “saturnià” que se suposa consisteix en una massa atractiva
central rodejada per anells d'electrons en rotació. Ell va demostrar que un sistema
així  és  estable  si  la  força  atractiva  central  és  gran.  Des  del  punt  de  vista
considerat  en  aquest  article,  la  probabilitat  d'una  gran  deflexió  estaria
pràcticament inalterada, si l'àtom és considerat com un disc o com una esfera  [...]”
(Rutherford, 1911, p. 688).

El que Rutherford destacava és la coincidència amb Nagaoka en la proposta nuclear, però
no es refereix per a res a l'estat dels electrons. Segurament perquè coneixia la inestabilitat
d'aquest  àtom,  però  no  per  l'emissió  de  radiació  electromagnètica,  sinó  per  raons
mecàniques (Sánchez Ron, 2001, p. 265; Kragh, 2010).
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Thomson havia distribuït els electrons en anells plans en l'interior de l'esfera carregada
positivament.  Això  permetia  al  sistema  ser  estable  sempre  que  es  respectara  una
determinada distribució dels electrons en l'anell, com hem indicat anteriorment. Tanmateix,
el model “saturnià” de l'àtom amb els electrons en anells externs a la càrrega positiva no
és estable per a desplaçaments xicotets dels electrons en el pla de l'òrbita. Mentre l'anell
rota sense patir  fluctuacions no hi  ha problema d'estabilitat  mecànica, però front a un
xicotet desplaçament d'algun dels electrons, produït per pertorbacions mecàniques o per
radiacions procedents d'àtoms veïns o d'anells del mateix àtom, les repulsions entre els
electrons porten al trencament de l'àtom (Heilbron i Kuhn, 1969; Heilbron, 1981).

Només a partir  de 1913, Rutherford parlaria d'electrons girant al  voltant de la càrrega
positiva central, però en aquesta època ja es debatien altres models i idees. Un manuscrit
de 1912 de Bohr, al que es refereixen Heilbron i Kuhn (1969), posa de manifest que la
preocupació principal de Bohr era dotar a l'àtom d'estabilitat mecànica i això requeria que
s'introduïren hipòtesis no considerades fins el moment, sent la inestabilitat produïda per
l'emissió de radiació un problema menor:

“D'acord amb el model atòmic proposat per el professor Rutherford per explicar la
“gran difusió” de partícules alfa  –  escrivia  Bohr  en el  manuscrit  -,  l'àtom està
format per una càrrega positiva centrada en un punt [...] rodejada per un sistema
d'electrons, la càrrega total és igual a la del “nucli” positiu; es suposa que el nucli
és el seient de la massa de l'àtom.” 

“En un àtom així no pot existir una configuració d'equilibri sense moviment dels
electrons  [...]. Considerarem, per tant, en primer lloc les condicions d'estabilitat
d'un  anell  de  n  electrons  girant  al  voltant  d'un  punt  de  càrrega  positiva  de
magnitud n·e.”

“Mitjançant una anàlisi anàloga a la usada per Sir J. J. Thomson en la teoria sobre
la constitució de l'àtom es pot demostrar fàcilment que un anell com el considerat
ací  no és  estable  en  el  sentit  mecànic  habitual  [...],  i,  per  tant,  la  qüestió  de
l'estabilitat s'ha de tractar des d'un punt de vista diferent  [...]” (Heilbron i Kuhn,
1969, extret de Sánchez Ron, 2001, p. 265).”

Kragh (2007) apunta en la mateixa direcció quan afirma que

“[En el curs 1911-12, Bohr]  se'n va adonar que que l'àtom nuclear necessitava
completar-se amb una estructura electrònica i que això requeria alguna hipòtesi
no mecànica per fer l'àtom estable” (p. 54).

Per tant, sembla aconsellable limitar el model de Rutherford a un àtom nuclear, sense
ninguna consideració sobre com es troben els electrons. Això no implica un menyspreu
cap a les aportacions de Rutherford,  ja  que l'objectiu  era explicar  la  dispersió  de les
partícules alfa i això s'aconseguia plenament. 

Un últim aspecte que és necessari destacar de l'article és que, si bé considerava que el
nucli  està  carregat  positivament,  Rutherford  indica,  explícitament,  que  les  prediccions
teòriques serien les mateixes si la càrrega del centre de l'esfera fóra negativa:

64



Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

“Les deduccions de la teoria considerades fins ací són independents del signe de
la  càrrega  central,  i  no  ha  estat  possible  obtindre  evidències  definitives  per
determinar si la càrrega és positiva o negativa” (Rutherford, 1911, p. 688).

Tot i això, Rutherford aprecia un avantatge en què la càrrega central siga positiva:

“Si la càrrega central és positiva, es veu fàcilment que si una massa carregada
positivament  és  emesa  des  del  centre  d'un  àtom  pesat,  adquirirà  una  gran
velocitat  en  moure's  a  través  del  camp  elèctric.  Tal  vegada  siga  possible
d'aquesta manera explicar la gran velocitat d'expulsió de les partícules alfa sense
suposar que inicialment es mouen ràpidament dins de l'àtom” (Rutherford, 1911,
p. 688).

Un any després, en 1912, Rutherford ja no tenia dubtes sobre el  signe de la càrrega
central.  Com  indica  Kragh  (2010),  en  Radioactive  Substances  and  their  Radiations,
Rutherford ja afirmava que aquesta càrrega era positiva. Segurament en això van influir
les aportacions de Bohr, ja mencionades anteriorment. Així i tot, en l'article de 1913, en
què es presentaven resultats més precisos sobre la dispersió de partícules alfa, Geiger i
Marsden encara no precisaven el signe de la càrrega central en parlar d'un àtom constituït
per “una forta càrrega central positiva o negativa centrada dins d'una esfera [...] i rodejada
d'electricitat de signe oposat”
 
3.2.3. Els espectres de línies i l'àtom de Bohr: el model quàntic d'àtom

Hem de reconèixer que els espectres no van formar part de les preocupacions inicials de
Bohr (Sanchez Ron, 2001),  que estava més interessat en la inestabilitat  mecànica de
l'àtom planetari causada per les repulsions entre els electrons que formen un mateix anell
que orbita  al  voltant  del  nucli  (Heilbron,  1981;  Sánchez Ron,  2001).  És així  que,  per
estabilitzar l'anell electrònic, Bohr introdueix la hipòtesis de què “ha d'existir un quocient
definit entre l'energia cinètica de l'electró en l'anell i el temps de rotació (de l'electró en
l'anell)” (citat per Sánchez Ron, 2001, p. 266). Expressat matemàticament, estableix que
E=k ν , que considerava coherent amb el mecanisme de radiació proposat per Plack i

Einstein, però que difereix de E=hν , a més de no establir cap relació entre h i k (Pais,
1995; Sánchez Ron, 2001). No és fins que l'espectroscopista Hans Hansen li planteja la
derivació de  la  fórmula de Balmer  per  a  les freqüències espectrals  de l'hidrogen que
s'interessa pels aspectes radiatius, sent aquests els que donarien una empenta definitiva
al seu treball: “Quan vaig veure la fórmula de Balmer, tot se'm va fer clar”, manifestaria a
Rosenfeld (1963).

A principis del segle XX els espectres dels gasos havien estat àmpliament estudiats i
havien servit per identificar noves substàncies. Tanmateix, no s'havia aconseguit establir
un mecanisme capaç d'explicar la distribució d'intensitats, la presència de més línies en
l'espectre d'emissió que en el d'absorció i el fet que sòlids, líquids i gasos densos donen
origen a espectres continus mentre que els  gasos a baixa pressió originen espectres
discrets (Holton i Brush, 1987, p. 693-695). 
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Una de les primeres conclusions a què es va arribar en l'estudi dels espectres és que la
distribució  de  línies  espectrals  estava  relacionada  amb  l'estructura  interna  de  la
substància.  Aquesta  conclusió  es  deu  a  què  tota  substància  capaç  d'emetre  una
determinada línia espectral té una gran capacitat per absorbir radiació de la freqüència
corresponent a la mateixa línia i al fet que els espectres de les sals quan es posen a la
flama depenguen només del catió de la sal i no de la temperatura o els processos químics
que tenen lloc en la flama. 

Tot i no poder relacionar les línies amb l'estructura interna dels àtoms sí es van produir
avanços que permeteren establir patrons en els espectres de línies. En 1885 Balmer va
obtindre experimentalment una expressió que permetia calcular les longituds d'ona de

l'espectre visible de l'hidrogen i que es va generalitzar en la forma 
1
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n ' 2
−
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n ' ' 2
 . En

anys posteriors es va descobrir  que existien línies espectrals  per  a  l'hidrogen que es
trobaven  fora  de  la  part  visible  de  l'espectre  i  que  responien  a  la  mateixa  expressió
d'acord amb el que s'indica en la taula inferior (Holton i Brush, 1987, p. 700-704).

Taula 3.1. Sèries espectrals de l'hidrogen.
Sèrie Descobriment Valors n' i n''

Lyman 1906-1914 n'=1; n''=2, 3, 4...

Balmer 1885 n'=2; n''=3, 4, 5...

Paschen 1908 n'=3; n''=4, 5, 6...

Brackett 1922 n'=4; n''=5, 6, 7...

Pfund 1924 n'=5; n''=6, 7, 8...

A més, en 1896 Pickering va observar en els espectres d'absorció d'un estel línies que

s'ajustaven a la fórmula 
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2   amb n'=4 i n''=5, 6, 7... i posteriorment es

van trobar línies que s'ajustaven a la mateixa expressió amb n'=2 o n'=3 i que es podien
obtindre al laboratori emprant una mescla d'hidrogen i heli (Holton i Brush, 1987, p. 704).
La forta semblança entre les expressions matemàtiques i la validesa per a diversos gasos
van  suposar  un  enfortiment  de  la  idea  que  l'estructura  atòmica  i  l'espectre  estan
relacionats.

Els  primers  intents  d'explicació  dels  espectres  van vindre  de la  mà de científics  com
Stokes o James C. Maxwell, que ja feien referència a vibracions internes de l'àtom, i això
abans  de  disposar  de  ninguna  evidència  empírica  de  l'existència  de  partícules
subatòmiques, però no és fins l'arribada dels primers estudis sobre l'emissió i absorció de
radiació per part dels oscil·ladors atòmics que Planck i Einstein3 van posar de manifest
que  l'electrodinàmica  clàssica  era  inadequada  per  descriure  el  comportament  dels
sistemes de dimensions atòmiques encara que no havien analitzat amb detall el moviment
de l'oscil·lador atòmic.

3.- Einstein havia proposat una hipòtesi per explicar l'efecte fotoelèctric en 1905 que va rebre un fort rebuig per part de 
la comunitat científica, com comentarem més endavant.
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Per poder il·lustrar els processos que tenen lloc a nivell microscòpic considerarem que els
àtoms clàssics responen al primitiu model de Rutherford-Bohr, d'acord amb el qual estan
formats per un nucli positiu rodejat d'electrons en òrbita (Bohr, 1914, en Heilbron, 2010, p.
23). Seguint el marc teòric de la física clàssica, la freqüència de la radiació emesa és la
mateixa que la freqüència d'oscil·lació del sistema que l'emet. Així, un electró en òrbita
emetria energia en forma de radiació electromagnètica de la mateixa freqüència que el
moviment oscil·latori de l'electró, com es mostra en la figura 3.3.

Figura 3.3: D'acord amb la física clàssica, una càrrega oscil·lant emet radiació amb freqüència coincident
amb la freqüència d'oscil·lació del sistema. Si considerem l'electró que orbita el nucli  com una partícula
carregada  amb  un  moviment  periòdic,  cada  àtom  individual  hauria  d'emetre  radiació  amb  la  mateixa
freqüència que el moviment orbital de l'electró.

Aquesta identificació de la freqüència del sistema oscil·lant i la radiació era vista per Bohr
com una contradicció quasi insostenible (Heisenberg, 1979) ja que així no es pot emetre
una  quantitat  finita  de  radiació  homogènia:  tan  prompte  com  comença  l'emissió  de
radiació tant l'energia com la freqüència de l'oscil·lador es veuen alterades (figura 3.4) de
forma que és impossible realitzar un moviment  espiral  a freqüència constant  (Holton i
Brush, 1987, p. 707-709; Arons, 1998, p. 293). En paraules de Bohr (Heilbron, 2010, p.
23):

“[El procés d'aproximació de l'electró al nucli] no s'aturaria fins que les partícules
no s'hagessin aproximat prou l'una a l'altra perquè ja no s'atraguessin. Abans que
això passés, s'hauria radiat una gran quantitat d'energia. [D'acord amb els càlculs
de Rutherford per a la massa i les dimensions del nucli] aquesta energia seria
moltes vegades superior  als  canvis  d'energia que observem en els  processos
atòmics ordinaris”

67



Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

Figura 3.4: L'emissió continuada de radiació implica una pèrdua d'energia per al sistema i un canvi en la
freqüència d'oscil·lació, com es mostra en la imatge tot considerant que el sistema és un àtom d'hidrogen.
En aquest cas concret, a mesura que s'emet energia l'electró orbitaria més a prop del nucli, completaria una
òrbita en un període menor (major freqüència) i canviaria per tant en la freqüència de la radiació emesa,
aspecte no s'observa en els espectres. 
Tot i no poder explicar l'emissió i absorció de radiació, els models clàssics sí que podien
apuntar motius que permetien relacionar l'espectre d'emissió i el d'absorció, atribuint-la a
la ressonància: un oscil·lador amb una freqüència pròpia de vibració es posarà a vibrar a
aqueixa freqüència quan sobre ell incidisca radiació lluminosa d'espectre continu. Aquesta
freqüència quedarà llavors debilitada produint una línia negra en l'espectre d'absorció. Ara
bé, tot i explicar la relació entre els espectres d'emissió i absorció, la teoria clàssica no és
capaç d'establir un mecanisme que done compte de l'existència dels espectres discrets
amb cap dels models atòmics proposats que obeeixen a les lleis de la física clàssica
(Holton i Brush,  1987, p. 717). 

Per superar aquests obstacles, i en contra del que es pot suposar, Bohr no va postular
directament la quantització del moment angular orbital sinó que va proposar que a nivell
atòmic  els  electrons  poden  girar  en  determinades  òrbites  estacionàries  en  les  quals
obeeixen les lleis de la mecànica clàssica (la força centrípeta es correspon amb la força
d'atracció coulombiana amb el nucli) però sense emetre radiació. A més, qualsevol canvi
en el moviment del sistema consisteix en una transició completa d'un estat estacionari a
un  altre.  En  contradicció  amb  l'electromagnetisme  clàssic,  els  electrons  no  emeten
radiació  quan  es  troben  en  un  estat  estacionari  sinó  quan  fan  un  canvi  d'un  estat
estacionari  a  un  altre  (Bohr,  1922).  Pel  que  fa  al  mecanisme  d'emissió  de  radiació,
introdueix diversos canvis en el model de Planck (figura 3.5).
• Atribueix a la radiació emesa una freqüència diferent a la freqüència d'oscil·lació

del sistema superant així la dificultat d'explicar la constància de la freqüència de les
línies espectrals mentre té lloc el procés d'emissió. Concretament, atribueix a la
radiació una freqüència igual a la mitjana aritmètica de la freqüència d'oscil·lació de
l'àtom en els estats estacionaris inicial i final entre els que es produeix la transició
(Sánchez Ron, 2001, p. 279; Holton i Brush, 1987, p. 711).

• Considera que l'energia dels àtoms no canvia a salts constants de valor h ·oscil · lador
entre  estats  energètics  equidistants  d'oscil·ladors  que  vibren  amb  freqüència
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constant – com havia establit Planck – tot postulant que els àtoms d'hidrogen tenen
una  estructura  d'estats  energètics  estacionaris  no  equidistants,  la  qual  cosa
permetia que s'emetera radiació de freqüències diferents i no d'una sola freqüència
(Holton i Brush, 1987, p. 706). 

• Considera que per a òrbites molt allunyades del nucli s'han de recuperar com a cas
límit els resultats que prediu la física clàssica. Aquesta hipòtesi és el que es coneix
amb el nom de principi de correspondència (Sánchez Ron, 2001, p. 284).

Figura 3.5: D'acord amb el model proposat per Bohr, l'electró oscil·lant no emet energia mentre es troba
orbitant  en  un  estat  estacionari.  L'emissió  de radiació  només té  lloc  quan es  produeix  un  canvi  en  el
moviment oscil·latori de l'electró i implica el pas d'un estat estacionari a un altre.

Des del  punt  de  vista  quantitatiu,  els  àtoms només guanyen  o  perden  energia  quan
passen d'una òrbita a una altra emetent o absorbint radiació homogènia la freqüència de
la  qual  compleix  la  relació  h ·=E f−E i  (figura  3.6),  on  Ef i  Ei són,  respectivament,
l'energia  de  l'electró  en  l'estat  final  i  inicial  (Bohr,  1922) . Amb aquesta  expressió  i  la
fórmula de Balmer es pot establir quina és l'energia de l'àtom en cada estat estacionari,

obtenint En=
−13.6eV

n2 . Cal destacar en aquest punt que Bohr indica explícitament que no

és necessari assumir que l'energia s'emet en forma d'un únic quàntum (Jammer, 1966, p.
79),  simplement  considera  que  la  radiació  emesa  és  homogènia  però  contínua  i
ondulatòria,  tot  i  estar  en  contradicció  amb  les  previsions  de  l'electromagnetisme  de
Maxwell per al moviment de l'electró.
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Figura 3.6: En un diagrama en què es mostren les possibles energies de l'àtom d'hidrogen quan es troba en
un estat estacionari, el procés d'emissió és correspon amb la transició de l'àtom d'un estat estacionari a un
altre de menor energia. La freqüència de la radiació emesa està determinada per la relació h· ν=E f−E i .
Quan l'àtom rep radiació, només es poden absorbir les radiacions que produeixen una transició entre estats
estacionaris, per a les quals es verifica la relació h· ν=E f−E i .

Com  hem  indicat,  la  quantització  del  moment  angular  és  introduïda  per  Bohr  amb
posterioritat,  en l'article de juliol de 1913, i és una conseqüència de la quantització de
l'energia de les òrbites permeses, no una hipòtesi distinta: 

''Si admetem que l'òrbita de l'electró en l'estat estacionari és circular el resultat
dels  càlculs  [que  presenta  en  l'article]  poden  ser  expressats  per  la  simple
condició:  que  el  moment  angular  de  l'electró  al  voltant  del  nucli  en  un  estat
estacionari  del  sistema  és  igual  a  un  múltiple  enter  d'un  valor  universal,
independentment de la càrrega del nucli'' (Bohr, 1913a) 

La introducció de la quantització de l'energia implica, a més, la renúncia al determinisme,
a la capacitat de preveure quin serà el comportament futur – i fins i tot immediat – d'un
àtom.  El  model  atòmic  de  Bohr  mesclava  aspectes  clàssics  relacionats  amb  el
determinisme i la causalitat (que expliquen que l'electró es mantinga en òrbita per l'acció
de  l'atracció  electrostàtica)  amb  aspectes  probabilístics  que  estableixen  límits  a  les
prediccions que es poden fer sobre el comportament de l'àtom (Holton, 1982, p. 136). I és
que amb un model d'estats estacionaris i distribucions d'energia discontínues només és
possible  calcular  les  probabilitats  de  transició  entre  els  diversos  estats  estacionaris,
probabilitat que està relacionada amb la intensitat de les línies espectrals (Einstein, 1917;
Bohr, 1964, p. 43). 

Així, si els àtoms són portats a l'estat estacionari de -0,85 eV a causa, per exemple, de
l'excitació per descàrrega elèctrica, pot tindre lloc en cadascun d'ells una transició a l'estat
estacionari de 1-51 eV, al de -3,4 eV o al de -13,6 eV, com es mostra en la figura 3.7. En
el primer cas s'emetria radiació infraroja, en el segon cas radiació visible i en el tercer cas
radiació ultraviolada (figura 3.7). Les transicions continuen fins que l'àtom arriba a l'estat
de  menor  energia,  sent  aquest  l'únic  estat  estable.  L'existència  d'una  quantitat  molt
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elevada d'àtoms en un tub espectral permet que diferents quantitats d'ells estiguen fent
cadascuna de les transicions comentades anteriorment,  i  que les corresponents línies
espectrals siguen detectades, cadascuna d'elles amb una intensitat diferent que és funció
de la probabilitat amb què té lloc.  En aquest punt hem d'indicar que l'explicació de la
intensitat de les línies espectrals va ser un aspecte problemàtic del model atòmic de Bohr
(Lindley,  2008)  que  no  va  trobar  explicació  fins  que  Einstein  relaciona  en  1917  la
probabilitat de transició amb la intensitat de les línies (Einstein, 1917).

Figura 3.7:  Quan es porta als àtoms d'hidrogen a l'estat  estacionari  de -0,85 eV poden tindre lloc tres
transicions, cadascuna amb una probabilitat determinada. La freqüència de la radiació emesa depén de la
diferència d'energia dels estats estacionaris entre els que té lloc la transició mentre que la intensitat depén
de la probabilitat amb què té lloc cada transició.

Si  les  transicions  tingueren  caràcter  determinista  la  quantitat  de  línies  espectrals
detectades  seria  molt  inferior  i  la  seua  intensitat  molt  més  propera  a  la  mesurada
experimentalment.  Aquest càlcul de probabilitats ha de ser entés de manera radicalment
oposada als càlculs de probabilitats de la física estadística: mentre que aquesta última
recorre a  l'estadística  a causa de la  complexitat  dels  sistemes estudiats,  en  la  teoria
quàntica el càlcul de probabilitats suposa que el coneixement estadístic és el màxim que
es pot obtindre del sistema, per molt senzill que siga (Bohr, 1970, p. 3-11).

Tot i el caràcter ad-hoc de la quantització de l'energia en els nivells atòmics l'acceptació
del model va ser considerable en tant que suposava, almenys en els casos simples, un
marc explicatiu per a molts fenòmens: permetia predir les dimensions de l'àtom no excitat,
oferia una expressió per determinar la longitud d'ona en els espectres de línies, introduïa
la teoria quàntica en l'àtom i oferia una base física a la idea de Planck d'acord amb la qual
l'energia  de  l'oscil·lador  està  quantitzada,  eliminava  els  problemes  d'estabilitat  de  les
òrbites electròniques, explicava que l'espectre d'emissió siga més ric que el d'absorció,
explicava  l'aparició  d'un  espectre  d'absorció  continu  per  als  gasos  per  a  freqüències
superiors a la que produeix la ionització,  va permetre explicar les propietats físiques i
químiques  dels  elements  expressades  en  la  taula  de  Mendeleiev  (donant-li  així  un
fonament basat en l'estructura atòmica) i  establir un esquema mental i un ordre físic – un
model – en el fenomen de l'emissió de radiació (Bohr, 1964, p. 23; Holton i Brush, 1987, p.
716-720; Arons, 1997, p. 297).

Una de les evidències experimentals a favor de la quantització de l'energia en l'àtom, a
més dels espectres, va procedir de l'estudi de la interacció entre electrons accelerats i
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àtoms  de  mercuri  analitzada  experimentalment  per  Franck  i  Hertz.  La  figura  3.8
representa de forma esquemàtica el muntatge experimental: en un tub que conté vapor de
mercuri  se situen tres elèctrodes, C, G i  P, cadascun d'ells carregat amb un potencial
elèctric diferent. 

Figura 3.8: Representació esquemàtica del muntatge experimental de Franck i Hertz.

La diferència de potencial entre C i G permet als electrons abandonar C i accelerar cap a
G, que és una reixeta que deixa passar part dels electrons que arriben a ella. D'entre els
electrons que passen, aquells que tinguen energia suficient per vèncer el  potencial  de
frenada  V arribaran  a  la  placa  P i  seran  detectats  en  l'amperímetre.  L'objectiu  de
l'experiència  és  mesurar  el  corrent  que  arriba  a  P  en  funció  de  V o .  Quan  es  fa
l'experiència s'obté  que el  corrent  augmenta en augmentar V o fins que s'arriba a un
valor crític pròxim a 4,9 V en què es produeix una caiguda sobtada del corrent, i ocorre el
mateix cada vegada que s'assoleix un múltiple d'aquesta quantitat, com mostra la figura
3.9. 

Figura 3.9: Gràfica obtinguda en realitzar l'experiència de Franck i Hertz.

Aquesta caiguda de corrent es deu a una pèrdua brusca d'energia dels electrons, que no
aconsegueixen ara arribar a la placa P.  Els dos investigadors van suposar inicialment, de
manera errònia, que la pèrdua d'energia del corrent d'electrons que travessa el tub de gas
enrarit era deguda a la ionització dels àtoms de mercuri, obtenint uns resultats de l'energia
d'ionització  que  estaven  en  desacord  amb  les  mesures  espectroscòpiques.  Bohr  va
reinterpretar els resultats considerant que el descens brusc de l'energia que sofrien els
electrons en arribar a valors múltiples de 4,9 V es devia a l'energia que s'havia transferit
als  àtoms  del  mercuri  per  fer-los  passar  al  nivell  energètic  immediatament  superior
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(Sánchez Ron, 2001, p. 299-300). Així, els electrons procedents de C no tenien energia
suficient per arribar a P i  es detectava una caiguda d'intensitat.  Quan la diferència de
potencial  supera  els  9,8  V  els  electrons,  en  el  seu  camí  cap  a  P,  produeixen  dues
excitacions en els àtoms de mercuri, i novament es detecta una caiguda d'intensitat. A
més, es podia comprovar amb l'ajuda d'un espectroscopi que el gas contingut en el tub
emetia una radiació corresponent a la línia de 4,9 eV de l'espectre del mercuri sols quan
V o era major que 4,9 V. La presència de la línia espectral s'atribueix al procés de retorn
de l'electró al nivell atòmic original, la qual cosa és una evidència experimental a favor de
l'existència  dels  estats  estacionaris  quantitzats.  Aquest  experiment  va  constituir  una
confirmació important de la idea que els espectres òptics discrets es deuen a l'existència
en els àtoms de nivells d'energia discrets, que també es podien excitar per mètodes no
òptics.

Tot i l'èxit inicial del model atòmic de Bohr amb l'àtom d'hidrogen hi havia problemes que
persistien  (Peduzzi i Basso, 2005). Alguns científics de renom, com Max von Laue, no
acceptaven que les lleis de l'electromagnetisme no es compliren a nivell atòmic (Jammer,
1966, p. 86). A això s'afegia el fet que era necessari usar els principis de la mecànica de
Newton i de l'electromagnetisme de Maxwell en algunes parts de la teoria i rebutjar-los en
altres (Holton i Brush, 1987, p. 723-724). Així, es podia determinar la freqüència de rotació
de l'electró en l'òrbita atòmica usant la mecànica clàssica però no es podia explicar per
quin motiu no emetia radiació, o es podia explicar els processos típicament ondulatoris de
la llum amb l'electrodinàmica de Maxwell però no es podia aplicar a l'emissió o l'absorció. 

Es  van  arribar  a  desenvolupar  diversos  formalismes  matemàtics  que  simplement
“descrivien” els estats atòmics i les transicions però en totes les formulacions s'eludien les
descripcions dels processos de transició (Holton, 1982, p. 134). A més, si es considerava
que la transició i  l'emissió de l'energia eren instantànies s'havia de resoldre una forta
contradicció amb el fet que l'emissió d'un tren d'ona implica necessàriament un interval
finit de temps. Els esforços per fer coherents el model atòmic i la teoria ondulatòria de la
radiació portaren alguns físics com C. G. Darwin, Kramers o el mateix Bohr, a negar la
validesa  universal  de  la  conservació  de  l'energia,  reduint-la  a  un  principi  de  caràcter
estadístic  i  proposant  l'existència  a  nivell  atòmic  d'un  mecanisme per  emmagatzemar
energia fins que s'ha absorbit o emés un quàntum complet (Sánchez Ron, 2001, p. 373-
378; Jammer, 1966, p. 171-172).

Altres problemes van arribar des del camp experimental: els resultats de les experiències
d'espectroscòpia amb major poder resolutiu va portar al descobriment de noves línies en
l'espectre  de  l'hidrogen  que  no  es  podien  explicar.  Per  donar  cabuda  a  les  noves
observacions, Sommerfeld va generalitzar els postulats de quantització de Bohr, cosa que
va  permetre  explicar  la  formació  d'alguna  de  les  noves  línies,  però  altres  romanien
inexplicades. 

A més,  ningú  no  va  trobar  una  forma  satisfactòria  d'estendre  la  teoria  als  àtoms  i
molècules amb múltiples electrons. Bohr va intentar anar més enllà de l'àtom d'hidrogen,
tot reconeixent que «Per a sistemes amb més d'un electró, la discussió detallada pot ser
molt  complicada,  doncs  existeixen  moltes  configuracions  diferents  dels  electrons  que
poden ser considerades com estats estacionaris. Això pot explicar els diferents conjunts
de  sèries  en  els  espectres  de  línies  emesos  per  les  substàncies  [...]»(Bohr,  1913a).
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Posteriorment va proposar un model d'acord amb el qual els electrons es troben distribuïts
en  anells  coplanars,  orbitant  al  nucli,  però  no  va  poder  deduir  les  configuracions
electròniques, ja que la constància del moment angular i la condició d'estabilitat no eren
suficients per fer-ho (Bohr, 1913b). Tanmateix, basant-se en el comportament químic dels
àtoms (si la valència del liti és u, és perquè aquest àtom té un electró en la darrera capa)
va proposar estructures electròniques per als 24 primers àtoms:

H (1) F (9,4,1) Cl (8,4,4,1)
He (2) Ne (8,2) Ar (8,8,2)
Li (2,1) Na (8,2,1) K (8,8,2,1)
Be (2,2) Mg (8,2,2) Ca (8,8,2,2)
B (2,3) Al (8,2,3) Sc (8,8,2,3)
C (2,4) Si (8,2,4) Ti (8,8,2,4)
N (4,3) P (8,4,3) V (8,8,4,3)
O (4,2,2) S (8,4,2,2) Cr (8,8,2,2,2)

 
Aquesta relació entre l'estructura atòmica i les propietats químiques va ser, com ja hem
indicat, un dels aspectes que van portar a l'acceptació del model. Tanmateix, el bot que
suposa passar de les característiques químiques a les configuracions concretes explica
que moltes d'aquestes siguen incorrectes. De fet, fins i tot el mateix Bohr va afirmar que
les consideracions anteriors no es podien fer per a àtoms més pesats.

Amb tot, prompte va quedar clar que allò que es necessitava era una nova mecànica que
descriguera  els  fenòmens  atòmics.  Es  tenia  l'esperança  que  estudiant  els  àtoms,  i
especialment els espectres, es podria aconseguir desenvolupar eixa nova mecànica que
havia de contenir, com a límit, a la física clàssica. Era possible, per tant, aprofitar aquest
límit com a guia heurística per avançar en la construcció de models i teories quàntiques
(Sánchez  Ron, 2001, p. 323).

3.2.4. L'efecte fotoelèctric: el model quàntic de radiació

Tot i que la quantització de l'energia va ser introduïda a partir de l'estudi de l'espectre del
cos negre, és l'efecte fotoelèctric l'experiència que ensenya, amb la màxima claredat i
simplicitat,  la  necessitat  de  modificar  els  nostres conceptes  clàssics  (Einstein  i  Infeld,
1986, p. 194).

L'efecte fotoelèctric va ser descobert per Hertz en 1887 en els experiments que el van
portar  a  descobrir  les  ones  electromagnètiques.  Wiedemann  i  Ebert  van  comprovar
experimentalment  un  any  després  que  la  irradiació  procedent  d'un  arc  elèctric  podia
descarregar un electroscopi negatiu sense afectar a un electroscopi carregat positivament.
El mateix any Hallwaks va comprovar que mitjançant irradiació una placa metàl·lica neutra
adquiria una lleugera càrrega positiva, va demostrar experimentalment que un augment
de temperatura no produïa cap efecte sobre el fenomen i que la radiació infraroja no era
capaç  de  produir-lo.  En  1898  Thomson  identifica  la  radiació  emesa  en  aquests
experiments com a electrons i Lenard descobreix que no es produeix efecte fotoelèctric
per sota d'una freqüència llindar, alhora que l'energia dels electrons emesos augmenta
amb la diferència entre la freqüència de la radiació incident i  la freqüència mínima per
produir l'efecte, sense importar la distància a la font de radiació (Jammer,1966, p. 33-35). 
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Així, queda establert que l'efecte fotoelèctric consisteix en l'emissió d'electrons per part
d'un metall quan sobre ell incideix radiació. Els resultats experimentals posen de manifest
que la naturalesa del corrent electrònic emés (el nombre d'electrons i la seua energia) no
és  independent  de  les  característiques  de  la  llum  incident.  Com  hem  indicat  abans,
s'observa  que  no  s'emeten  electrons  si  la  llum  incident  no  supera  una  freqüència
determinada,  siga  quina  siga  la  intensitat  i  el  temps d'exposició.  Per  sobre  d'aquesta
freqüència mínima, la quantitat d'electrons emesos és proporcional a la intensitat de la
radiació incident i l'energia dels electrons augmenta en augmentar la freqüència.

La  teoria  electromagnètica  sols  podia  explicar  l'efecte  fotoelèctric  considerant  que
l'energia de la radiació  incident  s'acumulava de manera contínua en els electrons del
metall que, amb el temps suficient, podien adquirir l'energia necessària per abandonar-lo
(figura  3.10).  Aquesta  interpretació  no  donava  compte  de  la  dependència  amb  la
freqüència  en  tant  que  una  radiació  suficientment  intensa  hauria  d'alliberar  electrons,
sense importar la freqüència. Per una altra banda, una llum poc intensa també acabaria
alliberant  electrons  sempre  que  s'esperara  el  temps  suficient  per  a  què  acumularen
l'energia necessària, però aquest temps de retard tampoc s'observa.

Figura 3.10: D'acord amb la física clàssica, els electrons que formen part del metall adquireixen energia de
la  radiació.  Aquest  electrons,  per  estar  lligats  al  metall,  tenen  una  energia  negativa.  Quan  l'energia
absorbida  siga  suficient  (superior  a  0),  l'electró  aconseguirà  abandonar  el  metall.  Aquest   procés  no
requereix que la radiació incident supere una freqüència llindar. Així mateix, quan la intensitat de la llum
incident és baixa es requereix un cert temps per a què es produïsca l'emissió d'electrons.

En  un  dels  articles  publicats  en  1905  Einstein  va  proposar  que  diversos  fenòmens
relacionats  amb  l'emissió  i  l'absorció  de  radiació  podien  entendre's  més  fàcilment  si
s'admetia  un model  discontinu de la  radiació.  Seguint  aquesta  idea,  va  proposar  una
hipòtesi  que ampliava el concepte de quàntum introduït per Planck tot establint que “en la
propagació d'un raig de llum emés des d'una font puntual l'energia no està distribuïda de
manera contínua sobre volums d'espai cada vegada majors, sinó que consisteix en un
nombre finit  de  quanta  d'energia  localitzats  en  punts  de l'espai  que es mouen sense
dividir-se, i només poden ser absorbits i generats com unitats completes” (Einstein, 1905;
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Navarro,  2004).  En  el  mateix  article  Einstein  estableix  que  l'energia  dels  quanta  és
proporcional  a la  freqüència de l'ona corresponent  d'acord amb la  relació Equàntum=h ν .
Amb aquesta hipòtesi  analitza tres interaccions entre  la  llum i  la matèria:  la  regla de
Stokes  per  a  la  fluorescència,  la  ionització  dels  gasos  per  llum ultraviolada  i  l'efecte
fotoelèctric, per al qual proposar una funció que estableix una relació lineal entre l'energia
màxima dels electrons emesos i la freqüència de la radiació incident.

A la  llum de  la  hipòtesi  d'Einstein  es  pot  donar  compte  de  totes  les  característiques
experimentals de l'efecte fotoelèctric. Si considerem que els electrons del metall  tenen
una energia màxima -W – com es mostra en la figura 3.11 – l'arribada d'un quàntum de
llum aconseguirà arrancar un electró si li proporciona una energia igual o superior a W, i
això requereix una freqüència mínima que satisfaça la relació h · νmin=W . Si la radiació no
posseeix  aquesta  freqüència  mínima  els  quanta  no  aconseguiran  arrancar  electrons,
independentment de la quantitat de quanta presents en la radiació, ja que la interacció es
produeix, d'acord amb Einstein, entre un únic quàntum i un electró (Einstein, 1905). Una
vegada superada la freqüència llindar  la  presència de més quanta porta a una major
quantitat d'interaccions i a un augment en el nombre d'electrons alliberats. A més, l'energia
del quàntum que no s'inverteix en alliberar l'electró serà l'energia cinètica de l'electró lliure,
amb la qual cosa tenim que E c=h ·−W , que és l'expressió que va proposar Einstein
en  l'article  de  1905  i  que   deriva  del  principi  de  conservació  de  l'energia.  Aquest
mecanisme no contempla l'existència de temps de retard, ja que l'absorció del quàntum
proporciona  a  l'electró  l'energia  necessària  per  abandonar  el  metall  de  manera
instantània.

Figura 3.11: D'acord amb la hipòtesi d'Einstein, l'energia de la radiació arriba al metall com a quanta i no de
manera  contínua.  La  interacció  entre  un  quàntum i  un  electró  pot  produir  l'alliberament  de  l'electró  si
l'energia absorbida és suficient, sense que hi haja un retard temporal.

Tot i que aquesta hipòtesi es va establir amb anterioritat al model de Bohr, cal dir que,
després d'introduir-se aquest, l'existència d'una freqüència llindar es podia explicar des del
model ondulatori de la radiació si s'acceptava que l'energia dels sistemes atòmics respon
a un model d'estats estacionaris quantitzats, com havia proposat Bohr. D'acord amb el
model postulat per Bohr per a l'àtom d'hidrogen, una transició entre l'estat -W i un estat
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final en què l'electró és lliure amb una energia cinètica Ec, requereix de l'absorció d'una
radiació la freqüència de la qual satisfà la relació h ν=Ec+W , idèntica a l'equació deduïda
per Einstein. Aplicada als gasos, aquesta relació permet deduir l'energia d'ionització dels
àtoms i la freqüència de la radiació necessària per produir la ionització, amb resultats que
concorden amb els valors experimentals. Tanmateix, el model ondulatori no podia explicar
que no s'observara un temps de retard. Aquestes dificultats no van passar inadvertides ni
a Einstein ni a la comunitat científica, que era plenament conscient que la hipòtesi del
quàntum de llum contradeia el caràcter ondulatori de la radiació, la part més coneguda de
la teoria electromagnètica de Màxwell, que comptava amb més de 40 anys de resultats
experimentals positius (Navarro, 2004; Pais, 1984, p. 386-390, Beléndez, 2008).

Encara que la hipòtesi d'Einstein recorda a un flux de partícules cal destacar que Einstein
en  cap  moment  parla  d'un  model  de  partícules  per  a  la  radiació,  sinó  que  entén  el
quàntum com un tros d'energia per al qual no té una imatge clara (Sánchez Ron, 2001, p.
174-175;  Stachel,  2001,  p.  10-11).  No  és  fins  1916  quan  comença  a  defendre  la
possibilitat d'atribuir als quanta lluminosos un caràcter corpuscular, els atribueix moment
lineal  i  els  aplica  per  primera  vegada  les  equacions  relativistes  energia-moment
característiques de les partícules (Kleppner, 2004; Einstein, 2005).
L'aportació d'Einstein de 1905 no és de cap manera una teoria, ja que no disposava de
cap  formulació  coherent,  sinó  només  un  intent  per  explicar  fets  fins  el  moment
inexplicables (Sánchez Ron, 2001, p. 174-175; Kumar, 2011, p.94). Com a prova de tot
això tenim el fet que ell mateix qualificara el treball com un “punt de vista heurístic” i que
remarcara el caràcter provisional: “insistisc en el caràcter provisional d'aquest concepte [el
quàntum de radiació], que no sembla reconciliable amb les conseqüències experimentals
verificables de la teoria ondulatòria” van ser les paraules que va dirigir al congrés Solvay
de 1911 (Pais,  1984,  p.  386).  Einstein  reconeixia  que la  teoria  ondulatòria  de la  llum
“s'havia  mostrat  insuperable”  per  explicar  la  difracció,  la  interferència,  la  reflexió  i  la
refracció i que “mai es veuria reemplaçada per una altra teoria”, però considerava que
aquesta  teoria  tenia  enormes  dificultats  per  explicar  l'emissió  i  absorció  de  llum  pel
caràcter instantani (Sánchez Ron, 2001, p. 175; Kumar, 2011, p. 94). Aquest pensament el
va portar a buscar, durant 10 anys, algun tipus de comportament discret per a la radiació
que  fóra  compatible  amb  el  caràcter  continu  que  li  atribuïa  l'electromagnetisme.  No
considerava que la imatge discreta i la contínua foren mútuament excloents, i així ho va
manifestar en 1909 en Salzburg davant la comunitat científica (Navarro, 2004).

Einstein  reconeixia la  frustració  que sentia  per  no arribar  a resultats  positius sobre la
naturalesa dels quàntums. En 1909, en una carta dirigida a Lorentz, va remetre un article
que va qualificar de “insignificant resultat d'anys de reflexió” i va afegir que “No he estat
capaç d'obrir-me pas cap a una vertadera comprensió d'aquest assumpte”. Fins i tot al
final  de  la  seua  vida,  recordant  aquella  època  en  l'autobiografia,  reconeixia  haver
“fracassat rotundament”  (Sánchez Ron, 2001) i ni tan sols haver donat amb la resposta
correcta satisfactòria 50 anys després: “els 50 anys complets de conscient reflexió no
m'han apropat a la resposta a la pregunta ¿Què són els quanta de llum?”,  escrivia a
Besso en 1951 (Pais, 1984).

Cal destacar que, a pesar de no oferir un model complet per a la radiació, l'aportació
d'Einstein  no  es  va  reduir  a  una  generalització  del  quàntum introduït  per  Planck.  La
introducció del quàntum d'energia per explicar l'espectre del cos negre suposava, com
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hem  indicat,  un  recurs  matemàtic  que  explicava  els  resultats  experimentals  però  no
modificava el model de radiació acceptat. La proposta d'Einstein, en canvi, suposava una
modificació profunda en la manera de concebre la radiació, atribuint-li una altra naturalesa
que  donava  compte  de  fets  experimentals  inexplicats  pel  model  ondulatori  (Navarro,
2004).

3.2.5. Rebuig de la quantització de la radaició per part de la comunitat científica

A pesar de la capacitat explicativa del quàntum de llum, posada de manifest per Einstein
en l'article de 1905, la comunitat científica va rebre aquesta hipòtesi amb incredulitat i
escepticisme, i això per diversos motius:
• El recolzament experimental era escàs. A pesar de què en l'article de 1905 Einstein

va usar els quanta per explicar tant l'efecte fotoelèctric com la ionització dels gasos
per la llum ultraviolada i el fenomen de la fluorescència no es disposava d'evidència
empírica  que  confirmara  la  validesa  de  la  hipòtesi.  Einstein  feia  referència,  en
l'article  de  1905,  a  les  conseqüències  experimentals  de  la  proposta,  però  no
presentava dades. Els resultats experimentals de Lenard per a l'efecte fotoelèctric
a què feia referència Einstein només mostraven que l'energia de l'electró emés és
constant per a la llum d'una freqüència fixa, però no una dependència lineal amb
l'energia  dels  electrons emesos amb la  freqüència  de la  radiació  incident,  com
predeia Einstein (Lindley, 2008).

• Contradeia,  com hem indicat,  el  caràcter  ondulatori  de  la  radiació,  la  prat  més
coneguda de la teoria electromagnètica de Màxwell, que comptava amb més de 40
anys de resultats experimentals positius (Navarro, 2004; Pais, 1984, p. 386-390,
Beléndez, 2008).

• La  introducció  de  la  discontinuïtat  en  la  distribució  de  l'energia  suposava  un
qüestionament del càlcul diferencial i integral: mentre que els quanta sorgeixen de
colp les ones electromagnètiques representen un fenomen continu (Holton, 1987,
p. 644). 

• L'equació proposada era conceptualment inconsistent. L'expressió E=hν no és
coherent amb cap model clàssic, ni l'ondulatori ni el corpuscular, ja que el quàntum
representa un paquet d'energia per al  qual és impossible definir  una freqüència
(Holton i Brush, 1987, p. 724).

El rebuig a la hipòtesi d'Einstein encara era manifest en 1913. Així, en proposar a Einstein
per a l'Acadèmia Prusiana de Ciències, Planck, Nerst, Rubens i Warburg indicaven: “Els
sota-signants membres de l'Acadèmia tenen l'honor de proposar al  Dr. Albert Einstein,
professor ordinari de física teòrica de l'Institut Politècnic Federal de Zurich, per a l'elecció
com a membre regular de l'Acadèmia. [...]  En suma, pot afirmar-se que, entre tots els
problemes importants que tant abunden en la física moderna, és difícil trobar algun en el
qual Einstein no adopte una posició notòria. El fet que alguna no done el el blanc en les
especulacions,  com per  exemple,  la  hipòtesi  sobre els  quanta de llum,  no ha de ser
esgrimit en contra d'ell. Ja que sense assumir de vegades un risc resulta impossible, fins i
tot en la ciència natural més exacta, introduir vertaderes innovacions” (Beck, 1995, en
Navarro, 2005).

La falta de consideració al quàntum es constatava també en el model atòmic que en 1913
va proposar Bohr i que hem comentat anteriorment. En explicar l'espectre de l'hidrogen
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Bohr fa ús de la teoria electromagnètica de Maxwell quan afirmava que l'electró guanya o
perd energia quan passa d'un estat estacionari a un altre emetent o absorbint radiació
homogènia  de  caràcter  ondulatori  (Sánchez  Ron,  2001,  p.282;  Bohr,  1922;  Peduzzi  i
Basso, 2005), evitant d'aquesta manera recórrer al quàntum de radiació.

Els primers resultats experimentals sòlids sobre l'efecte fotoelèctric aparegueren en 1915
quan Robert Millikan, després de 10 anys d'un treball rigorós encaminat a reafirmar la
naturalesa ondulatòria de la llum, va demostrar la validesa de l'equació proposada per
Einstein  ( E=hν−W en notació  moderna)  (Arons,  1997).  Però,  tot  i  l'adequació dels
resultats  experimentals  a  la  llei  d'Einstein  de  l'efecte  fotoelèctric,  Millikan  afirmava
“L'equació  fotoelèctrica  d'Einstein  [...]  sembla  predir  exactament  en  tots  els  cosos els
resultats observats [...] però la teoria semicorpuscular mitjançant la qual Einstein arriba a
l'equació sembla hui completament insostenible” (Millikan, 1924).

Aquesta posició continuava sent majoritària en 1919, any en què Einstein afirmava: “Ja no
dubte més de la realitat dels quanta de radiació, tot i que encara estic completament sol
en aquesta convicció”. Fins i tot en 1921 es va atorgar a Einstein el premi Nobel “pels
serveis a la física teòrica i especialment pel descobriment de la llei de l'efecte fotoelèctric”,
però res no es diu del quàntum de llum (Navarro, 2005).

3.2.6. L'efecte Compton: acceptació del caràcter corpuscular dels quanta

La prova definitiva a favor de caràcter corpuscular dels quanta la va proporcionar l'equip
de Compton en 1923 en donar compte del fenomen que posteriorment rebria el seu nom.
El treball  que portava endavant s'integrava en una línia d'investigació (junt amb Laue,
Bragg  i  altres)  que  pretenia  mostrar  que  els  raigs  X  eren  un  tipus  de  radiació
electromagnètica, tractant de demostrar que tenien el mateix comportament que la llum
visible (participen dels fenòmens de refracció, reflexió especular, polarització, difracció per
cristall...) (Silva, Freire i da Silva, 2011).

Quan es va estudiar la reflexió difusa o dispersió produïda després d'incidir els raigs X en
una superfície no cristal·lina, es va observar que el comportament que presentaven es
separava clarament del de la llum visible. D'acord amb la teoria clàssica, la dispersió de
radiació té lloc quan l'ona incident produeix oscil·lacions forçades en els electrons del
medi,  que irradien l'energia que reben en forma d'ona electromagnètica de la mateixa
freqüència que la radiació incident (ifigura 3.12). Aquest és el resultat que s'obté per a
longituds d'ona de la llum visible. 
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Figura 3.12: D'acord amb el mecanisme clàssic d'emissió i absorció de radiació, l'absorció de radiació per
part  d'un  electró  lliure  (1)  el  farà  vibrar  amb  la  mateixa  freqüència  que  la  radiació  incident  (2).  En
conseqüència, l'electró emetrà radiació en forma d'ona esfèrica i amb la mateixa freqüència (3).

Però quan la longitud d'ona de la radiació incident disminueix al rang dels raigs X, en la
radiació dispersada es detecten dues freqüències, una freqüència primària idèntica a la de
la  radiació  incident  i  una  freqüència  secundària  menor  que  la  incident  que,  a  més,
disminueix a mesura que augmenta l'angle de mesura respecte a l'angle d'incidència de la
radiació, com mostra la figura 3.13. És més, quan es fa disminuir la longitud de l'ona del
feix incident, la intensitat de la component primària de la radiació dispersada disminueix i
la intensitat de la component secundària augmenta, fins el punt que quan es fan servir
raigs  X  durs  com  a  feix  incident,  la  component  primària  desapareix  totalment.  El
mecanisme clàssic de radiació ni tan sols pot donar compte de la presència d'una segona
radiació de longitud d'ona major.

Figura 3.13: Quan estudiem a partir d'una anàlisi espectral els raigs X dispersats per una làmina de grafit
observem dues freqüències, una que coincideix amb la freqüència dels raigs X incidents i una altra menor
que anomenem freqüència secundària.  La diferència entre les dues freqüències augmenta quan fem la
mesura per a un major angle de dispersió. 

Compton va suggerir que es podia donar compte del canvi en la longitud d'ona dels raigs
dispersats si es considerava la llum com un feix de corpuscles (quanta) sense massa però

amb moment lineal
hν
c

, com ja havia proposat Stark en 1909 (Galison, 1981; Navarro,

2005) i havia estat usat per Einstein en 1917 per explicar els mecanismes d'emissió i
absorció de radiació (Pais, 1984, p. 411, Einstein, 2005). A la llum d'aquesta hipòtesi, quan
es produeix la interacció de la radiació amb un electró del medi no té lloc l'oscil·lació

80



Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

forçada que descriu la física clàssica, sinó una col·lisió elàstica en què s'han de satisfer
els principis de conservació de l'energia i del moment lineal. Un dels quanta incidents,
d'energia h νo , és absorbit per un dels electrons del medi, que emet un segon quàntum de
menor  energia,  h ν ,  i  per  tant  de  menor  freqüència  i  major  longitud  d'ona.  Com  a
conseqüència  de  la  col·lisió  l'electró  ix  dispersat  amb  una  energia  h(νo−ν) ,  com
s'observa en la figura 3.14. A més a més, la direcció de dispersió no pot ser qualsevol,
sinó aquella que satisfà el principi de conservació del moment lineal (Compton, 1927).

Figura 3.14: D'acord amb la interpretació de Compton, la interacció entre els electrons i la radiació s'ha de
concebre com una col·lisió entre un quàntum de radiació i un electró. En aquesta col·lisió s'ha de conservar
l'energia i el moment lineal.

La detecció de la radiació d'electrons dispersada amb la càmera de boira va ser d'especial
rellevància ja que va permetre corroborar experimentalment  que l'energia i  el  moment
lineal  es  conserven  en  un  procés  de  dispersió  de  radiació  (Compton,  1927).  La
interpretació de Compton posava de manifest que en els processos d'absorció i emissió
de radiació s'han de complir el principi de conservació del moment lineal i de l'energia.
Això permet constatar que la radiació transporta moment lineal i que l'emissió de radiació
té lloc en una direcció fixa, contràriament al que prediu la teoria ondulatòria, d'acord amb
la qual l'electró hauria d'emetre una ona esfèrica quan fa oscil·lacions forçades. També
posa de manifest que es els electrons lliures poden absorbir quantitats d'energia h ν , la
qual cosa permet constatar que la quantització és una característica de la radiació i no
només – com havien proposat Planck i Bohr – dels oscil·ladors atòmics.

L'explicació de l'efecte Compton va suposar la ràpida acceptació de la idea del fotó com a
partícula a pesar d'algunes reticències (Pais, 1984, p. 418-423) entre les que destaca la
protagonitzada per Bohr, Kramers i Slater i que va quedar plasmada en l'article “La teoria
quàntica de la radiació” de 1924 (conegut com a article BKS) en que continuaven rebutjant
els fotons i considerant el caràcter estadístic dels principis de conservació (Bohr, Kramers
i  Slater,  1924).  Finalment,  nous  resultats  demostraren  un  desacord  profund  amb  les
prediccions de Bohr,  Kramers i  Slater,  que van ser  abandonades en menys  d'un any
(Heilbron, 2010, p. 50-51). En 1926, Lewis anomenaria fotons als quanta de llum, tot i que
veia en aquest concepte àtoms de llum idèntics als àtoms de matèria, tot considerant que
en  interaccionar  amb  la  matèria  el  nombre  de  fotons  s'havia  de  conservar.  Aquesta
concepció del fotó no va ser acceptada per la comunitat científica, però el nom va acabar
designant al quàntum de radiació (Pais, 1984, p. 411-412; Kragh, 2014).

El model quàntic d'àtom i radiació porten, conjuntament, a un model d'emissió i absorció
de radiació molt diferent dels model clàssic. Així, podem dir de manera esquemàtica que
la  física  clàssica  considera  que els  oscil·ladors  atòmics  (electrons)  poden vibrar  amb
qualsevol freqüència i energia, emetent radiació en forma d'ones electromagnètiques de
qualsevol intensitat i freqüència coincident amb la dels sistema oscil·latori i requerint, per
fer-ho, un lapse de temps. En canvi, d'acord amb el model atòmic quantitzat (model de
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Bohr) i el model de fotó per a la radiació, els electrons dels àtoms només poden orbitar al
voltant  del  nucli  amb  unes  energies  determinades,  i  ho  fan  sense  emetre  energia.
L'emissió o absorció d'energia implica el pas de l'electró d'una òrbita a una altra i l'emissió
o absorció d'un únic fotó l'energia del  qual coincideix amb la diferència d'energia dels
estats entre els que té lloc la transició. La quantitat de transicions que tenen lloc, i que es
consideren instantànies, està relacionada amb la intensitat de la radiació emesa. En el
quadre 3.1 presentem una comparació d'ambdós models.

Aquest model quàntic d'emissió i absorció de radiació permet explicar fenòmens que van
més enllà  dels  que hem presentat  fins ací  i  que van servir  per  establir-lo.  De fet,  és
suficient per explicar el funcionament de diversos aparells tecnològics d'ús quotidià, com
els  làsers,  els  leds,  les  bombetes  de  baix  consum  o  els  materials  fluorescents  o
fosforescents. Amb això, volem posar de manifest la rellevància que té no només com a
model  històric  sinó  també  com  un  model  completament  vigent  en  l'actualitat  per  la
capacitat explicativa. 
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Quadre 3.1: comparació del models clàssic i del primer model quàntic d'àtom, llum i emissió i absorció de radiació.
Àtoms4 Llum Model d'emissió i absorció de radiació

Model clàssic

-  Els àtoms contenen partícules carregades
(electrons) en moviment periòdic.
- El moviment periòdic pot tindre qualsevol
freqüència.
-  No  hi  ha  cap  restricció  pel  que  fa  al
contingut energètic dels àtoms. 
- Els canvis en els àtoms ocorren de manera
contínua.

-  La  llum  està  formada  per  ones
electromagnètiques,  caracteritzades  per
una amplitud i una freqüència.
- En l'ona l'energia es reparteix de manera
contínua  per  tot  el  front  d'ones.  Aquesta
energia  per  unitat  de  superfície  i  temps,
anomenada  intensitat,  és  funció  de
l'amplitud de l'ona.
-  L'energia  que  propaga  una  ona
electromagnètica  no  és  funció  de  la
freqüència.

-  Les  partícules  carregades amb moviment  vibratori  generen  ones
electromagnètiques que tenen la mateixa freqüència que el sistema
oscil·lant.
- L'absorció de radiació produeix oscil·lacions forçades..
- L'emissió i absorció d'energia de la radiació és contínua.
- Un sistema pot emetre i absorbir radiació de qualsevol freqüència.

Model quàntic
(Bohr - Einstein)

-  Els àtoms contenen partícules carregades
en moviment periòdic.
-  Els  electrons  dels  àtoms  només  poden
orbitar  en  uns  pocs  estats  estacionaris,
caracteritzats per una energia fixa.
- L'àtom, quan no està excitat, es troba en
l'estat  estacionari  de  menor  energia,  l'únic
estable.
- Qualsevol canvi en l'àtom implica el pas
de l'electró d'una òrbita  estacionària  a  una
altra.

- La llum està formada per quanta de llum
– fotons – , localitzats en punts de l'espai i
que es mouen sense dividir-se.
-  Entre  dues  radiacions  de  la  mateixa
freqüència, és més intensa aquella que està
constituïda per un flux de més fotons per
unitat de superfície i temps.
- L'energia dels fotons és proporcional a la
freqüència  de  la  radiació  d'acord  amb
l'expressió Equàntum=h ν .

- Les partícules carregades no emeten radiació quan es troben en un
estat estacionari.
-  L'emissió o absorció de radiació implica el  pas del  sistema d'un
estat estacionari a un altre.
-  En  cada  transició  un  àtom  emet  o  absorbeix  un  fotó  d'energia
h· ν=E f−E i . No es produeixen emissions ni absorcions múltiples.

- Les transicions a estats estacionaris de menor energia tenen caràcter
aleatori.

4 Hem considerat el model de Rutherford com a model clàssic d'àtom en tant que és el darrer model que no contemplava l'existència de discontinuïtats quàntiques. De la mateixa 
manera, considerem que el model de Bohr és el primer model quàntic d'àtom en tant que és el primer que introdueix conceptes quàntics en l'àtom.
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3.2.7. Aplicacions tecnològiques del model elaborat

El model quàntic d'absorció i emissió de radiació permet donar compte del funcionament
de diversos aparells tecnològics (Savall, Domènech i Martínez-Torregrosa, 2014). Basant-
nos en aquest model podem esbrinar els processos físics que tenen lloc en els làsers, els
leds, els tubs de gasos (tubs de neó o altres gasos) o les bombetes de baix consum quan
emeten  radiació.  Així  mateix,  podem  determinar  el  que  li  ocorre  a  una  substància
fluorescent o fosforescent  quan incideix llum sobre ella,  tot  explicant perquè aquestes
substàncies no llueixen quan són il·luminades amb llums de baixa freqüència, o perquè es
mantenen lluint durant un període de temps (en el cas de la fosforescència).

Per aplicar el model a l'explicació d'aparells tecnològics necessitem conèixer l'espectre de
la llum que emeten (o absorbeixen), les freqüències que hi estan presents i, encara que
només siga a nivell qualitatiu, la intensitat de cadascuna d'elles. Per fer-ho, hem construït
un  espectroscopi  i  l'hem  calibrat,  a  partir  d'un  espectre  de  freqüències  conegudes.
Posteriorment,  hem usat  l'espectroscopi  per  analitzar  la  llum emesa  o  absorbida  per
diferents aparells tecnològics o estris quotidians i determinar el mecanisme quàntic que
els fa funcionar.

3.2.7.1. Muntatge d'un espectroscopi quantitatiu

Per  muntar  l'espectroscopi  hem usat  una caixa  de  cartó,  concretament  una caixa  de
sabates. En dues de les parets oposades hem obert dos forats alineats d'aproximadament
4 cm d'alt i 1cm d'ample (figura 3.15A). Seguidament hem afegit una xarxa de difracció,
obtinguda d'un CD. Per fer-ho hem retirat la capa d'alumini del CD pegant un tros de cinta
adhesiva plàstica sobre ella, que en alçar-la observem que s'emporta enganxada a ella la
capa d'alumini del CD, deixant el plàstic (xarxa de difracció) lliure i net. Sobre ell  hem
dibuixat un rectangle, en la part més externa, suficientment gran com per cobrir un dels
forats oberts en la caixa (figura 3.15B). Després de retallar el rectangle l'hem pegat, en
posició vertical, sobre un dels forats de la caixa.

Per últim, amb un cúter hem practicant una escletxa vertical, tan fina com hem pogut,
sobre un rectangle de cartolina negra suficientment gran com per cobrir completament
l'altre forat obert en la caixa i l'hem pegat sobre ell. En la part interior de la caixa, al costat
de l'escletxa, hem pegat una escala dibuixada sobre un paper mil·limetrat (figura 3.15C).
Aquesta escala, una vegada calibrada, serà la que permetrà fer les mesures quantitatives.

Aquest  és  l'espectroscopi  que  ens  ha  permés  descompondre  la  llum  i  observar  els
espectres. Tanmateix, és necessari que entre en la caixa la llum necessària per poder
veure l'escala si es volen fer mesures quantitatives. Per aconseguir-ho, hem practicat en
la  tapa de la  caixa,  sobre  l'escala,  una obertura  transversal,  d'aproximadament  1  cm
d'ample (figura 3.15D, on fem notar que ara la caixa està girada, amb l'escletxa en primer
pla). Aquesta obertura deixa entrar la llum suficient per poder veure l'escala sense afectar
a l'espectre. Una altra opció consisteix a obrir i tancar la tapa de la caixa, sense foradar-la,
deixant entrar la llum necessària per veure l'escala.
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Figura 3.15: Muntatge de l'espectroscopi. Es practiquen dos forats alineats (A). Un d'ells es cobreix amb una
xarxa de difracció que s'obté d'un CD (B) i l'altre amb una escletxa practicada sobre cartolina. Al costat de
l'escletxa es posa una escala  (C).  Sobre la  tapa es practica una obertura transversal  per poder veure
l'escala i fer mesures (D).

3.2.7.2. Calibratge de l'espectroscopi

Per calibrar l'espectroscopi busquem una relació matemàtica entre la posició que ocupa
una línia espectral sobre l'escala i la longitud d'ona. En una xarxa de difracció, la radiació
que ix amb un angle de difracció θ de dos punts homòlegs separats per una distància  δ
en dues escletxes consecutives té una diferència de camins  Δ (figura 3.16) que compleix
la relació 

sin θ=
Δ
δ
→Δ=δ sin θ  (Eq. 1)
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Figura  3.16:  Diferencia  de  camins  (Δ)  entre  la  radiació  que  travessa  por  dos  punts  homòlegs  de  dos
escletxes consecutives separades per una distància δ en la direcció θ.

El primer màxim d'intensitat s'observarà, per a cada freqüència, en aquella direcció en la
qual  la  diferència  de  camins  es  corresponga  amb  la  longitud  d'ona,  motiu  pel  qual
l'equació 1 queda com: 

λ=δ sin θ  (Eq. 2)

Per  al  nostre  espectroscopi,  l'angle  de  difracció θ  amb  el  que  s'observa  cada  línia
espectral està relacionat amb la posició de la línia sobre la pantalla (x) i amb la longitud de
l'espectroscopi (L), com es pot observar en la figura 3.17.

Figura 3.17: L'angle de difracció  θ està relacionat amb la posició de la línia sobre l'escala (x) i la longitud de
l'espectroscopi (L).

Així, i tenint en compte que L>>x:

sin θ=
x

√ x2+L2
≈

x
L  (Eq. 3)

Aïllant i igualant sin θ en les equacions 2 i 3 arribem a:
 

x
L
=
λ
δ
→ λ=

δ
L
x

 (Eq. 4) 
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Podem, per tant, establir una relació lineal entre la longitud d'ona de la línia i la posició
sobre l'escala. Per fer-ho, hem usat un espectre del qual coneixem les longituds d'ona,
concretament el d'una bombeta de baix consum (figura 3.18).

Figura 3.18: Espectre d'una bombeta de baix consum obtingut amb l'espectroscopi. S'observen les línies
espectrals  sobre  l'escala  de  paper  mil·limetrat.  D'esquerra  a  dreta,  s'observen  dues línies  violades  (la
primera és molt tènue), una línia blava, una línia verda, una banda formada per la superposició de diverses
línies taronges i una línia taronja.

Les  longituds  d'ona  de  les  línies  espectrals  es  poden  obtindre  d'articles  didàctics
(Kraftmakher, 2010 i 2012) o d'articles científics (Sansonetti, Salit i Reader, 1996; Elvidge,
Keith, Tuttle i Buahg, 2010). En la taula 3.2 relacionem la posició de les línies espectrals
de la figura 3.18 amb les respectives longituds d'ona.

Taula 3.2: Posicions i longituds d'ona de les línies de l'espectre de la bombeta de
baix consum enregistrat amb el nostre espectroscopi.

Posició (cm) Longitud d'ona (nm) Comentaris

5,2 405 Línia morada molt tènue

6,0 436 Línia violada

7,2 492 Línia blava

8,7 546 Línia verda 

9,4 577 Inici de la banda taronja

10,5 612 Línia taronja
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Hem considerat  que la  posició  de les línies  és  aquella  en  la  qual  s'observa la  major
intensitat i, en cas de dubte, hem agafat el menor dels valors. Així, per a la banda taronja
hem considerat que la posició és 9,4 cm, on comença la banda, i el valor de la longitud
d'ona com 577 nm, que és la menor de les longituds d'ona. Amb aquestes mesures, hem
representat la posició de les línies front a la longitud d'ona i hem obtingut la recta que
permet relacionar ambdues magnituds (gràfic 3.1).

Gràfic 3.1: Relació entre la posició de les línies espectrals i la longitud d'ona.

Com es pot observar, la gràfica s'ajusta correctament a una recta, amb una correlació
elevada (r=0,9987). L'equació de la recta, que posteriorment permetrà determinar el valor
de les longituds d'ona de la radiació emesa per altres fonts, ve donada per l'equació 5,
amb la posició de les línies expressada en centímetres i la longitud d'ona en nanòmetres.

λ=40 x+201  (Eq. 5)

Amb tot, ja podem usar l'espectroscopi i el model quàntic d'emissió i absorció de radiació
per explicar el funcionament de diversos aparells tecnològics.

3.2.7.3. L'emissió de llum monocromàtica d'un làser

El làser emet una radiació que té l'espectre més senzill possible: una única freqüència.
Usant l'espectroscopi, l'espectre que obtenim d'un làser és el que s'observa en la figura
3.19.
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Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

Figura 3.19: espectre del làser.

Un espectre amb una única línia posa de manifest que la radiació emesa pels àtoms del
làser es produeix en una única transició entre dos estats estacionaris. A partir de la posició
de la línia espectral,  11,1 cm, podem obtindre la freqüència de la radiació i, amb ella,
l'energia dels fotons emesos.

λfotó=40· 11,1+201=645 nm→ν fotó=4,65 · 1014 Hz  (Eq. 6)

Efotó =hν =3,08 · 10−19J =1,9 eV  (Eq. 7)

Per tant, en els àtoms del làser té lloc una transició electrònica entre estats estacionaris
separats per 1,9 eV. Si representem aquesta transició en un diagrama d'energia en el qual
aquesta magnitud (E) es situa en l'eix vertical, i  tenint en compte que desconeixem el
valor de l'energia de l'estat fonamental (Eo), obtenim el que observem en la figura 3.20.

Figura 3.20: Diagrama de transicions permeses. Els electrons fan una transició entre dos nivells separats
per 1,9 eV per emetre la llum roja característica d'aquest làser. 

Una explicació completa del mecanisme de funcionament del làser exigeix que donem
compte  de  com  funciona  durant  un  període  de  temps  llarg.  Que  l'emissió  es  puga
mantindre en el temps requereix que els electrons guanyen energia del corrent elèctric
que  alimenta  el  làser  per  fer  una  transició  de  l'estat  de  menor  energia  al  de  major,
mantenint així l'emissió d'energia.
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3.2.7.4. L'emissió d'una banda de llum per un led

Un mecanisme molt similar permet explicar el funcionament d'un led, que es caracteritza
per emetre una banda de freqüències de llum, com s'observa en la figura 3.21.

Figura 3.21: Espectre d'un led roig.

En primera aproximació, podem considerar la banda com una línia i procedir de manera
similar al cas del làser. Tanmateix, una anàlisi detallada permet determinar que la banda
es troba entre les posicions 10,2 cm i 10,9 cm de la figura 3.21. Li correspon, per tant, un
rang de longituds d'ona d'entre 609 nm i  637 nm, i  fotons que tenen energies d'entre
3,25·10-19J i  3,11·10-19J.  Per  emetre fotons de totes aquestes energies ha d'existir  un
conjunt  de  transicions  possibles,  i  això  s'aconsegueix  si  considerem  que  existeixen
bandes d'energia en el material responsable de l'emissió, com es mostra en la figura 3.22.

Figura  3.22:  Diagrames de  bandes d'energia  que  expliquen  la  radiació  emesa  per  un  led.  Les  fletxes
indiquen diverses transicions possibles, totes elles necessàries per explicar l'espectre observat.

L'observació  de  l'espectre  no  ens  permet  decidir  quin  dels  diagrames anteriors  és  el
correcte. A més, podríem plantejar altres diagrames que donen lloc a llum del mateix rang
de freqüències (que les transicions tinguen lloc des d'un estat d'una única energia a una
banda, a l'inrevés que el primer cas de la figura 3.22, per exemple). Tot i això, el model
quàntic d'emissió i absorció de radiació permet establir un mecanisme bàsic alhora que
posa de manifest que es requereix més investigació per establir el mecanisme correcte.
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Aquest model de led es pot modificar per donar compte de l'emissió de llum de qualsevol
color, únicament cal ajustar les diferències d'energia de les bandes, com comentem tot
seguit. 

3.2.7.5. El funcionament de leds de diferents colors o intensitats

No tots els leds que formen part  dels aparells elèctrics o de la il·luminació del nostre
habitatge emeten llum del mateix color, ni de la mateixa intensitat. A tall d'exemple, en la
figura 3.23 presentem l'espectre d'altres dos leds, un d'ells emet llum verda i un altre llum
blava.

Figura 3.23: espectre d'un led de llum verda (dalt) i d'un led de llum blava (baix).

Com hem indicat abans, per aconseguir un augment en la freqüència de la llum emesa es
requereix  que els  fotons emesos tinguen més energia,  i  això  s'aconsegueix amb una
major  separació  energètica  entre  les  bandes  d'energia  del  material  responsable  de
l'emissió. Donar compte d'un augment (o disminució) de la intensitat de la llum emesa pel
led  exigeix  exigeix  justificar  un  augment  (o  disminució)  de  la  quantitat  total  d'energia
emesa. Si dos leds emeten llum de la mateixa freqüència, i per tant fotons de la mateixa
energia, un augment en la quantitat total d'energia emesa requereix un augment en la
quantitat  de fotons emesos per  unitat  de temps:  s'han de produir  més transicions les
bandes d'energia per unitat de temps.

3.2.7.6. L'emissió de llum policromàtica per tubs de gasos

El  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  també permet  explicar  l'emissió  de
radiació per tubs de gasos que podem trobar habitualment en cartells lluminosos (i que es
coneixen col·loquialment  com llum de neó),  en  bombetes de baix  consum o en tubs
fluorescents. En la figura 3.24 presentem l'espectre d'un tub que conté heli.
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Figura 3.24: Tub d'heli del laboratori escolar i el seu espectre.

Observant  en  l'espectre  les  posicions  de  les  línies  podem  obtindre  la  freqüència  de
cadascuna d'elles i l'energia dels fotons que les formen (taula 3.3).

Taula  3.3:  posicions,  colors,  freqüències i  energies dels  fotons de  l'espectre  de
l'heli.

Posició (cm) color λ (nm) Energia dels fotons
(eV)

6,2 Blau 449 2,8

7,3 Verd feble 493 2,6

7,5 Verd intensa 501 2,5

9,8 Groga 593 2,1

Per emetre aquests fotons han de tindre lloc quatre transicions en l'àtom d'heli. Existeixen
diverses possibilitats  per aconseguir-les,  i  necessitarem més informació per establir  el
diagrama correcte. Tot i això, la figura 3.25 és un exemple de diagrama capaç d'explicar
l'espectre de l'heli.

Figura 3.25: Diagrama de transicions permeses en l'àtom d'heli.  Les fletxes indiquen el color de la llum
emesa en cada transició. Una fletxa més grossa fa referència a una transició més probable i, per tant,  a una
línia més intensa en l'espectre per a la radiació de la freqüència corresponent.
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Un altre diagrama que donara compte d'aquestes quatre freqüències de l'espectre de l'heli
seria aquell en el qual tenen lloc transicions des d'un únic estat energètic a quatre estats
energètics diferents i de menor energia, o que tinguen lloc quatre transicions entre estats
energètics  consecutius i  separats  per  2,1  eV,  2,5 eV,  2,6  eV i  2,8  eV.  Novament,  es
requereix més investigació per determinar quin és el diagrama correcte, però el model
permet establir un mecanisme bàsic de funcionament dels tubs de gasos.

Per tindre una explicació completa del funcionament del llum hem de donar compte de la
intensitat de les línies espectrals: la línia més intensa, la groga, evidencia que s'emten una
major quantitat de fotons d'aquesta freqüència per unitat de temps. Podem afirmar, per
tant, que la transició del segon estat estacionari al primer té lloc més vegades per unitat
de temps que la resta de transicions (que és la més probable). Una anàlisi equivalent
permet explicar la intensitat de la resta de les línies.

3.2.7.7. L'emissió de llum per fluorescència

Els  fenòmens  de  fluorescència  també  es  poden  explicar  a  partir  del  model  quàntic
d'emissió i absorció de radiació. Aquests fenòmens presenten una freqüència llindar per
sota de la qual no es produeix l'emissió de radiació, com ocorre amb l'efecte fotoelèctric.

Usant  els  leds que emeten llum roja,  verda i  blava (figures 3.21 i  3.23)  i  un adhesiu
fluorescent es comprova experimentalment que quan s'il·lumina l'adhesiu amb llum roja
(figura 3.26, fotograma 1) aquesta no llueix (2). Quan es fa amb llum verda tampoc es
produeix cap efecte (3 i 4). Però quan s'il·lumina amb llum blava es pot observar que,
posteriorment, llueix durant un breu període de temps (5 i 6).

Figura  3.26:  els  adhesius  fluorescents  només  llueixen  quan  s'il·luminen  amb llum  blava.  En  el  primer
fotograma (1) s'observa una estrela il·luminada amb llum roja, en el segon fotograma es pot veure que, quan
es desconnecta el led que l'il·lumina, l'estrela no llueix (2). El mateix ocorre quan s'il·lumina amb llum verda
(fotogrames 3 i 4). Però quan s'il·lumina amb llum blava l'estrela llueix (5 i 6).

Considerarem que cada led emet llum amb la màxima de les freqüències enregistrades en
l'espectre,  i  això  perquè  aquesta  és  la  radiació  que  pot  produir  una  transició  més
energètica en l'adhesiu fluorescent. En la taula 3.4 indiquem la longitud d'ona mínima de
la llum emesa per cada led i l'energia màxima dels fotons que la constitueixen.

Taula 3.4: colors, freqüències i energies dels fotons de la llum usada per il·luminar
l'adhesiu fluorescent.

Color λ mínima (nm) Energia màxima dels fotons (eV) Comentaris

Roig 4,97 2,0 L'adhesiu no llueix

Verd 6,16 2,5 L'adhesiu no llueix

Blau 6,87 2,8 L'adhesiu llueix
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Si establim un mecanisme d'emissió de llum per part de l'estrela, i tenint en compte que la
llum emesa és blava, arribem al model que presentem en la figura 3.27.

Figura 3.27: Mecanisme que permet explicar l'emissió de llum per part del material fluorescent.

Per a què el mecanisme “s'active” és necessari que es produïsquen transicions des de
l'estat de menor energia al de major energia. Observant amb l'espectroscopi la llum roja,
verda i  blava procedent dels leds ens n'adonem que la freqüència de la darrera és la
major de totes i, com mostra la seqüència fotogràfica, l'única que està formada per fotons
que poden portar als electrons a l'estat de major energia (figura 3.28).

Figura 3.28: Els fotons de la llum roja no tenen l'energia suficient per produir una transició fins el següent
estat estacionari, per tant, no són absorbits pel material fluorescent i no fan lluir l'estrela. Els fotons de llum
blava tenen energia suficient per produir transicions que posteriorment fan lluir l'estrela.

El mecanisme establit confirma, a més, que cada electró interacciona únicament amb un
fotó,  ja que l'absorció de diversos fotons de la freqüència corresponent a la llum roja
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podria portar als electrons a l'estat de major energia. Com aquest efecte no s'observa,
l'absorció múltiple ha de ser descartada.

Tornant a l'emissió, una explicació completa del mecanisme d'emissió requereix que es
done compte de la persistència de l'emissió i de la diferència de color de la llum emesa i
absorbida:
• Que l'adhesiu continue lluint durant uns minuts posa de manifest que no tots els

electrons tornen alhora a l'estat de menor energia. Uns ho fan abans i altres més
tard,  de  manera  probabilística.  Això  permet  que  l'emissió  perdure  en  el  temps
encara que l'adhesiu deixe de ser il·luminat.

• Per explicar que la llum emesa siga de menor freqüència que l'absorbida hem de
considerar que les transicions tenen lloc entre bandes. Així,  els fotons incidents
produeixen transicions electròniques a la banda de major energia, però quants els
electrons retornen a la banda de menor energia fan una transició menys energètica
que la primera. La diferència d'energia es dissipa, posteriorment, en forma de calor
(Heredia, 2008).

Com acabem de mostrar, el model quàntic d'emissió i absorció de radiació compta amb
capacitat  explicativa  suficient  per  donar  compte  del  funcionament  d'aparells  o  de
fenòmens quotidians. Això justifica la validesa científica que té no només des del punt de
vista històric sinó també actual. Tanmateix, no implica necessàriament que siga un model
definitiu. De fet, la comunitat científica reconeixia des d'un primer moment les limitacions
que tenia i que obligaven a una revisió profunda. Reprenem, tot seguit, el procés històric
en què ens trobem immersos en aquest capítol.

3.2.8. Problemes oberts per l'acceptació del fotó i del model quàntic d'àtom

L'estudi de la constitució atòmica de la matèria, i especialment dels processos d'interacció
entre la matèria i la radiació, ha mostrat una limitació insospitada de l'abast de les idees
clàssiques. Tot i l'acceptació que va tindre en un primer moment el model d'àtom proposat
per Bohr, els models mecànics a què s'havia arribat mitjançant l'aplicació dels postulats
quàntics tenien un ús limitat (Bohr, 1964, p. 43-45). Aquesta limitació no es redueix només
a la incapacitat dels nous models per explicar resultats experimentals sinó que afecta a
aspectes ontològics.

• Radiació electromagnètica: ones o corpuscles?

L'acceptació generalitzada, a partir de 1924, dels fotons per part de la comunitat
científica reobria  el  debat  sobre la  naturalesa de la  llum. Quan,  a partir  de les
aportacions de Maxwell, semblava clar el caràcter ondulatori de la llum, l'acceptació
dels  fotons tornava a posar  damunt  de la  taula el  debat.  En un principi  es  va
intentar delimitar el problema de la teoria quàntica a l'àrea de la interacció entre la
matèria i l'energia de la radiació per tal de salvar l'electrodinàmica de Maxwell, que
seria d'aplicació per als processos en el buit. Altres propostes intentaven reconciliar
la  imatge contínua del  camp amb la  discreta de l'emissió  i  absorció  de fotons:
d'acord  amb  Einstein  els  camps  electromagnètics  estaven  associats  a  quanta
singulars que es poden imaginar com rodejats d'un camp de força la intensitat del
qual disminueix amb la distància a la singularitat i que té essencialment el caràcter
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d'una ona plana de forma que en presència de moltes singularitats els camps se
superposen  donant  lloc  a  un  camp  de  força  que  difereix  molt  poc  del  camp
ondulatori de la teoria electromagnètica clàssica. El propòsit d'aquesta imatge era
mostrar  que  les  dues  estructures  (l'ondulatòria  i  la  corpuscular)  no  eren
incompatibles entre si, però el mateix Einstein reconeixia que no s'havia de donar
importància  a  una  imatge  semblant  en  tant  que  no  porta  a  una  teoria  exacta
(Sánchez Ron, 2001, p. 180-181).

Les evidències empíriques no permetien descartar  cap dels  dos models,  i  això
suposava  un problema seriós.  En paraules  d'Einstein  “ara  hi  ha  almenys  dues
teories de la llum, les dues imprescindibles i – com s'ha d'admetre a pesar de 20
anys  d'enormes  esforços  per  part  dels  físics  teòrics  –  sense  connexió  lògica
alguna” (assenyalat per Pais, 1984, p. 416 i per Holton, 1982, p. 120-121).

• Estats quàntics estacionaris: abandó del determinisme? 

Davant la presència d'estats estacionaris i de distribucions d'energia discontínues
en els  àtoms,  quan té  lloc un  procés d'emissió  de radiació  només és possible
calcular les probabilitats de transició entre els diversos estats estacionaris a partir
de la intensitat de les línies espectrals, l'instant en què es produirà la transició i la
direcció en què s'emetrà el fotó (Bohr, 1964, p. 45; Sánchez Ron, 2001, p. 321-
322).  Aquest  càlcul  de  probabilitats  suposa  un  renúncia  al  determinisme  i
l'acceptació que el coneixement estadístic és el màxim que es pot obtindre sobre el
sistema, per molt senzill que siga aquest (Bohr, 1970, p. 3-10).

Des del punt de vista del formalisme matemàtic, la discontinuïtat quàntica suposava
un trencament amb la continuïtat  clàssica que afectava a l'ús de les equacions
diferencials, i això suposava l'abandó d'unes eines que representaven una canvi
continu  o  una  cadena  contínua  d'esdeveniments,  com  requereix  el  principi  de
causalitat (Jammer, 1966, p. 170-171). 

La teoria quàntica anterior a 1925 va ser qualificada per Bohr com una “generalització
racional” de la mecànica clàssica. Alhora, investigadors com Sommerfeld i Ehrenfest la
consideraven com una restricció de la teoria clàssica. Independentment de l'adjectiu que
es  vulga  emprar,  les  fonamentacions  epistemològiques  que  es  feien  servir  eren  les
pròpies de la mecànica clàssica. De fet, fins a la meitat dels anys 20 els nous avanços es
van considerar com un camp més de la física,  com ho havien estat en el  seu temps
l'acústica o l'electromagnetisme. Per una altra banda banda, els físics tampoc reconeixien
la necessitat d'una anàlisi filosòfica. No va ser fins que es va posar de manifest que els
fenòmens òptics requerien nocions mútuament excloents que es va reconèixer que calia
una valoració crítica i una anàlisi epistemològica (Jammer, 1966, p. 166) 

La necessitat d'un nou marc teòric era més que evident, i així es reconeixia en el món de
la investigació. De fet, Bohr estava convençut que la física quàntica no progressaria si no
es portava al front de l'anàlisi teòrica l'antítesi entre la teoria quàntica i les concepcions
clàssiques. En aquest sentit, Bohr no va intentar establir un pont entre la teoria clàssica i
la quàntica, com intentaven fer Planck i Einstein, sinó que va buscar un nou sistema tan
coherent com ho havia estat la física clàssica (Jammer, 1966, p. 88).
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Dedicarem el següent apartat a analitzar com va tindre lloc el canvi paradigmàtic que va
portar a l'establiment de la mecànica quàntica com a teoria.

3.3. L'establiment d'un model per als quanta 

Abans de 1925 la forma de resoldre un problema quàntic consistia en partir de la física
clàssica per a, posteriorment, passar-lo a les aleshores misterioses condicions quàntiques
o transformar la solució clàssica en quàntica aplicant el principi de correspondència. El
procés de trobar la solució correcta era més una qüestió d'endevinar o intuir que no de
raonament sistemàtic (Jammer, 1996, pàg. 196). A partir d'aquest any tindrien lloc noves
contribucions que portarien a l'establiment d'una veritable mecànica quàntica. 

3.3.1. Generalització del caràcter ondulatori de la radiació a la matèria

Per superar el dilema entre els models corpuscular i ondulatori de radiació calia recórrer a
un nou model que introduïra de manera simultània el concepte de corpuscle i el concepte
de periodicitat per donar cabuda a les nocions de freqüència i longitud d'ona dins del marc
corpuscular (De Broglie, 1929). Seguint aquesta línia de raonament, de Broglie va ser el
primer en introduir la idea d'associar una ona a una partícula material (Lalöe, 2001).

Aquesta idea és un exemple típic de l'abast “d'una analogia feliç i  profunda que dóna
origen a una importantíssima teoria  física”  (Einstein  i  Infeld,  1986,  p.  202).  L'analogia
s'estableix entre el model quàntic d'àtom, d'acord amb el qual l'energia de l'electró atòmic
sols pot variar de forma discreta, i el model d'ones estacionàries en una corda, en què la
longitud d'ona i l'energia de la corda vibrant varia amb el nombre de nodes, que és discret.
Aquesta  analogia  fa  pensar  a  de  Broglie  en  associar  algun  tipus  de  periodicitat  als
electrons.  Així,  agafant  el  casos més senzills  en els dos models sota comparació,  va
establir  que un electró  en  moviment  en  un àtom ha de correspondre's  amb una ona
estacionària, com es mostra en la figura 3.29, i  fent ús de la relativitat especial i  dels
postulats de quantització de Bohr per a l'àtom d'hidrogen va arribar a l'expressió per a la

longitud  d'ona  de  les  partícules  materials =
h
p

(de  Broglie,  1929).  Aquesta  nova

orientació presentava l'avantatge que les condicions de quantització no es postulaven sinó
que s'obtenien de les condicions físiques del sistema, de la mateixa forma que en física
clàssica es quantitza la longitud d'ona en una corda.

Figura 3.29: Establint una analogia entre un electró i una ona i tenint en compte que la longitud d'una òrbita
atòmica és finita, l'electró només pot vibrar de manera estacionària quan la longitud de l'òrbita és un múltiple
de la  longitud d'ona.  Es representen en blau els estats  de vibració  estacionaris  per a l'electró,  que es
corresponen amb longituds de l'òrbita múltiples de la longitud d'ona. En roig es mostra una òrbita la longitud
de la qual no coincideix amb un nombre enter de longituds d'ona, motiu pel qual no és una “òrbita permesa”.
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La hipòtesi de de Broglie, que proposava l'existència d'ones de matèria i els atribuïa un
comportament anàleg a les electromagnètiques, no comptava en 1923 – moment en què
va  ser  proposada  –  amb  cap  evidència  experimental.  Eixe  mateix  any,  Davisson  i
Kussman van fer les primeres experiències de difracció d'electrons llançant-los sobre una
placa de platí, però no va ser fins 1927 en què els experiments de difracció d'electrons de
Davisson i  Germer  van posar  definitivament  de  manifest  que els  electrons mostraven
característiques pròpies de les ones, com s'observa en la figura 3.30.

Figura 3.30: Figura d'interferència obtinguda en difractar electrons.

Tot i l'evidència experimental a favor de la hipòtesi, el model d'ona electrònica proposada
per de Broglie distava molt de ser un model complet. De Broglie s'havia limitat a afegir una
longitud d'ona a un electró (figura 3.31) que es movia a una velocitat determinada tot
considerant que la partícula material coincidia en l'espai amb un paquet d'ones que no
transporta energia i que la guia propagant-se en la mateixa direcció que ella (Sánchez
Ron, 2001, p. 403, Heilbron, 2010, p. LIV). De fet, de Broglie feia referència en un primer
moment  a  “ona  associada  fictícia”  (Kumar,  2011,  p.  205)  tot  i  que  posteriorment  va
elaborar un model més precís d'acord amb el qual l'electró existeix com a ona i com a
partícula, existint entre els dos el mateix tipus de relació que un surfista amb l'ona (Kumar,
2011, p. 342).

Figura 3.31: de Broglie afegeix una longitud d'ona a un electró, com si l'electró estiguera impulsat per un
paquet d'ones que determina el punt on pot impactar.

Així, en els experiments d'interferència i difracció cada electró impactava en un sol punt
de la pantalla, se li pot associar per longitud d'ona aquella  que dóna origen al patró
d'interferència que descriu la distribució dels impactes. Seguint aquesta estratègia, es pot
comprovar  que  per  a  escletxes  d'una  amplada  determinada  la  longitud  d'ona  que  es
dedueix a partir de la figura d'interferència canvia quan es fa canviar el moment lineal dels
electrons  incidents  d'acord  amb  la  relació  de  de  Broglie  (Rohrlich,  1994,  pàg.  163).
Tanmateix,  aquesta  idea  no  es  pot  mantenir  pel  fet  que  un  paquet  d'ones,  quan
interacciona, acaba difonent-se i això no li podia passar a la partícula.
A més, en tots els moviments ondulatoris hi  ha una equació matemàtica que posa en
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relació allò que oscil·la amb la força o influència que ho fa oscil·lar, la solució de la qual
permet obtindre la funció que determina l'amplitud de la magnitud oscil·lant en cada punt
de l'espai i  per a cada instant de temps. Per a les ones de de Broglie no existia eixa
equació. Les ones electròniques que introduïa com a hipòtesi no eren ones reals sinó la
idea abstracta del moviment ondulatori (Lindey, 2008, p. 129).

3.3.2. Establiment d'una equació d'ones per a les ones de matèria

La capacitat de la hipòtesi de de Broglie per explicar l'existència dels estats quantitzats de
l'àtom d'hidrogen va cridar l'atenció de Scrödinger, que va aprofundir en la idea d'ones de
matèria amb la intenció de reduir el comportament corpuscular a l'ondulatori. Schrödinger
va considerar que el model corpuscular de la matèria era una aproximació d'una teoria
més general que tinguera com a objecte d'estudi les ones de matèria. Així,  partint del
principi de mínima acció, i seguint un procediment anàleg al que permet arribar al principi
de Fermat per a la llum (interpretada sota el model de raigs de llum )a partir de l'equació
d'ones  electromagnètica,  va  obtindre  una  equació  d'ones  que  havia  de  governar  el
comportament de les ones de matèria (De Broglie, 1929; Martínez Sancho, 1992, p. 338-
343; Sánchez Ron, 2001, p. 403-404). Aquesta equació prenia la forma 

∇
2
−

2m E−E p

E2

∂
2


∂ t 2 =0

que per als estats estacionaris es pot reduir a

H =E

on H representa el hamiltonià del sistema i E la l'energia. L'equació s'ha de resoldre per
determinar la funció desconeguda  i l'energia desconeguda E. Donat un hamiltonià H
generalment hi ha diverses solucions per a   , cadascuna d'elles vàlida per a un valor
diferent de E. D'aquesta manera s'obté el conjunt de possibles energies per als estats
estacionaris  sense  necessitat  de  postular-los,  com  ocorria  en  la  teoria  de  Bohr  i
Sommerfeld.

En  el  cas  més  senzill  de  l'àtom d'hidrogen  Schrödinger  va  demostrar  que  es  podien
obtindre les condicions quàntiques de Bohr i Sommerfeld considerant l'electró com una
ona  de  matèria  que  interacciona  amb  el  nucli  atòmic  donant  lloc  a  una  figura
d'interferència (Schrödinger, 1933), així no s'introduïx la noció de nombres enters sinó que
aquests apareixien de la mateixa manera en què ho fa el nombre de nodes en una corda
vibrant. 

D'acord amb aquesta proposta, en reduir el comportament corpuscular a l'ondulatori es
considera que les trajectòries dels corpuscles són perpendiculars al front de l'ona material
(com ho és un raig de llum a una ona electromagnètica), però el fet que per estret que
siga un front d'ona sempre contindrà infinites trajectòries – de la mateixa manera que un
front d'ona electromagnètic representa un feix d'infinits raigs de llum, per molt menut que
siga el front d'ona – posava de manifest com de necessària era una interpretació del nou
descobriment (Schrödinger, 1933). 
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3.3.3.- Interpretació de la funció d'ona: el model de núvol electrònic

Amb la contribució de Schrödinger s'obté un formalisme matemàtic complet i lògicament
consistent capaç d'explicar l'existència d'estats estacionaris en els sistemes lligats però
que  no  constituïa  en  si  una  teoria  física,  ja  que  hi  mancava  una  interpretació  física
(Hadzidaki, 2008). Calia determinar què és allò que oscil·la donant lloc a un moviment
ondulatori:  si  es tracta de l'electró,  d'un camp electromagnètic  o  d'una altra  magnitud
física.  Aviat  va  quedar  clar  que  allò  que  oscil·lava  no  era  l'electró.  L'evidència
experimental posava de manifest que l'electró és, en cert sentit, l'ona: si un electró es
troba en una de les òrbites de Bohr sembla que ocupa al mateix temps tota l'òrbita i que té
tots  els  vectors  velocitat  possibles.  Aquesta és la  imatge d'una ona però és difícil  de
reconciliar  amb  la  imatge  corpuscular  de  l'electró.  En  el  cas  de  les  ones
electromagnètiques es pot dir  sense cap dubte que la magnitud oscil·lant és el  camp
electromagnètic, en les ones electròniques de Schrödinger, què representa dita funció?

Schrödinger en un primer moment intenta associar la funció d'ona amb un procés vibratori
en l'àtom que fóra més real que les qüestionades òrbites electròniques. Seguint aquesta
idea, no interpreta l'electró lligat en l'àtom d'hidrogen com una ona que es propaga per
l'espai sinó que considera la funció d'ona com vibracions estacionàries, recuperant la idea
intuïtiva de camp. Així, concep una transició quàntica com el canvi energètic d'un mode de
vibració a un altre en lloc d'associar-la a un bot electrònic. Per donar significat físic al
camp  oscil·lant  relaciona  el  quadrat  de  l'amplitud  amb  la  fluctuació  de  la  densitat
electrònica de forma que imagina l'electró com un núvol de càrrega que es distribueix al
voltant del nucli atòmic (Bergia, 1992; Jammer, 1966, p. 267, Heilbron, 2010, p. LIV ). 

Figura 3.32: Model de núvol  electrònic. El quadrat de l'amplitud de la funció
d'ona és proporcional a la densitat electrònica. L'electró no es considera una
partícula puntual sinó una distribució de càrrega que ocupa l'espai.

El model del nuvol electrònic, representat en la figura 3.32, no va rebre el suport de cap
teòric  important  (Kumar,  2011,  p.  345)  ja  tot  i  tindre  capacitat  interpretativa  per  als
electrons lligats, implicava un retorn a la física contínua i no permetria explicar l'efecte
fotoelèctric, la dispersió Compton o les imatges de col·lisions entre partícules elementals
que s'enregistren en les cambres de boira (Lindley, 2008, p. 135 i 142; Kumar, 2011, p.
291).  Born  va  demostrar  que  si  representem  dues  partícules  que  col·lisionen  com
corpuscles associats a paquets d'ones, després de la col·lisió les ones corresponents a
les partícules originals s'estendrien com les ones en un estany, cosa que significava una
dispersió uniforme de del núvol de càrrega en totes direccions, i això és incompatible amb
els resultats experimentals que s'obtenen amb els comptadors d'espurnes, els Geigers o
les cambres de boira en què els electrons es detecten sempre com a unitats completes. 
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3.3.4. El principi de complementarietat

Born, influenciat per la idea d'Einstein de relacionar l'amplitud del camp electromagnètic
amb el nombre de quanta de llum, va proposar que les ones dispersades que partien del
punt de col·lisió entre dues partícules no es corresponien amb partícules reals, sinó que
es relacionaven amb la probabilitat de detecció de la partícula. Així, allà on l'ona té poca
amplitud la probabilitat de detectar la partícula és baixa i a l'inrevés (Lindley, 2008, p. 142).
Cal dir, però, que aquesta interpretació probabilística era diferent a la que va proposar
Einstein per al camp electromagnètic i el quàntum de llum perquè Einstein va introduir les
consideracions probabilístiques com una conseqüència de les limitacions del coneixement
humà i no com una conseqüència del model (Jammer, 1966, p. 285-286). Amb l'aportació
de Born, l'equació d'ona de Schrödinger no representa una massa o una càrrega dispersa
sinó l'amplitud de probabilitat de trobar el quàntum en una regió de l'espai (Lindley, 2008,
p. 142-143). 

És resol així el problema de determinar quina és la magnitud oscil·lant. El caràcter d'ona
no el posseeix el mateix electró sinó sols el valor de l'amplitud de la probabilitat que es
trobe  en  un  determinat  lloc  de  l'espai  (Kompanéyetz,  1971,  p.  37).  En  el  cas  d'una
partícula, la funció d'ona  no és més que una assignació matemàtica que pren un valor
per a cada punt de l'espai en cada instant de temps. La probabilitat de trobar la partícula
en una certa regió de l'espai en un determinat instant del temps és el quadrat de dita
funció, podem dir llavors que  dóna l'amplitud de probabilitat mentre que 

2 dóna la
probabilitat mateixa (Jammer, 1966, p. 285; Lapiedra, 2005, p. 55-56; Kumar, 2011, p.
295).  

Són diversos els fenòmens físics en què es posa de manifest aquesta relació entre el
quadrat  de  l'amplitud  de  l'ona  i  la  probabilitat  de  trobar  un  quàntum.  El  cas  més
paradigmàtic és l'experiència d'interferència a través d'una doble doble escletxa. En ella
(imatges 3.16 a 3.19) s'evidencia clarament com es comporten els electrons i  la llum
alhora que es mostra la diferència entre el seu comportament i el de les partícules i les
ones clàssiques (Gribbin, 1986, p. 144; Feynman, 2000, p. 141-164).

Quan es llancen partícules cap a una doble escletxa cada partícula travessa una de les
dues escletxes i  impacta en una secció de la pantalla situada més endavant. Aquesta
divisió de la pantalla en seccions (delimitades per línies roges en la figura 3.33) permet fer
recomptes  d'impactes  de  partícules  per  a  cada  zona  de  la  pantalla.  La  repetició
continuada  d'aquesta  experiència  amb  un  nombre  elevat  de  partícules  porta  a   una
distribució de partícules en la pantalla com la que mostra la figura 3.33. 
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Figura 3.33: Quan llancem partícules cap a la doble escletxa aproximadament la meitat d'elles travessen el
forat  superior  i  impacten  contra  la  pantalla  donant  lloc  a  la  distribució  de  freqüències  d'impacte
representades en blau (una barra blava més llarga representa més impactes). En verd es representen els
impactes de les partícules que han travessat l'escletxa inferior. A la dreta es mostra la suma de les dues
distribucions, que recorda en gran mesura a una gaussiana però amb diferències discretes entre seccions
de recompte veïnes.

Ara bé, si  es fa l'experiència amb ones tapant l'orifici  inferior  s'observa que l'ona que
travessa el forat superior es detecta en tota la pantalla, amb menor intensitat quan més
gran és la distància a l'orifici,  com es mostra en la figura 3.34. Un resultat  equivalent
s'obté en tapar el forat superior. Tanmateix, en deixar oberts els dos forats la distribució
d'intensitats no és la suma de les dues distribucions anteriors, sinó una conseqüència de
la interferència entre les ones que travessen els dos orificis. La distribució d'intensitats
resultant de la interferència és la que s'aprecia a la dreta de la figura 3.34.

Figura 3.34: Quan es fa l'experiència amb ones i un únic orifici obert es detecta l'ona en tota la pantalla amb
una intensitat menor quant major és la distància a l'orifici (la funció blava representa la intensitat detectada
en cada punt de la pantalla en tapar el forat inferior, la verda representa el resultat obtingut en tapar el forat
superior). Si es deixen oberts els dos forats no s'obté la suma de les dues funcions, sinó una distribució
d'intensitats que evidencia la presència d'interferències (part dreta, en negre). A més, el canvi en la intensitat
detectada sobre cada punt de la pantalla és continu.
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En fer l'experiència amb electrons s'obté que cada electró impacta en un únic punt de la
pantalla, com correspon a una partícula, però que la distribució dels electrons sobre la
pantalla s'ajusta a un patró d'interferència. 

Figura 3.35: En fer l'experiència de la doble escletxa amb electrons s'observa que cada electró impacta
sobre  un únic  punt  de  la  pantalla,  com cal  esperar  per  a  una  partícula.  Tanmateix,  la  distribució  dels
electrons sobre la pantalla és la característica d'una interferència.

Quan es fa l'experiència amb fotons, llançant-los d'un en un, s'obté un resultat anàleg,
amb una distribució dels fotons que s'ajusta al que es mostra en la figura 3.33 quan es
tapa un dels forats i una distribució dels fotons que s'ajusta al que es mostra en la figura
3.35 quan es deixen oberts els dos forats (Caberizo, 2013). Ambdós resultats posen de
manifest que electrons i fotons tenen el mateix comportament i que aquest s'aparta de
l'esperat per a partícules i per a ones clàssiques.

Així, els resultats experimentals no es poden reunir en una imatge única que es puga
descriure amb l'ajuda de conceptes de la vida quotidiana (Bohr, 1964, p. 83, 105 i 108).
Necessitem, per tant, recórrer al model clàssic de partícula per descriure certs aspectes
dels estudis experimentals mentre que necessitem el model ondulatori per donar compte
d'altres aspectes igualment fonamentals. 

Així, per donar compte de la distribució dels quanta (electrons o fotons) sobre la pantalla
hem de considerar que aquests es comporten com si foren una ona mentre es propaguen.
Aquesta ona travessa els dos forats i arriba a tota la pantalla, interferint.  Tenim, per tant,
una probabilitat diferent de zero de detectar el quàntum en molts llocs de la pantalla. Ara
bé, sobre la pantalla, en el moment de la detecció, hem de considerar que el quàntum es
comporta  com si  fóra  una partícula,  incidint  en  un únic  punt.  Just  en  eixe  instant,  la
probabilitat de detectar l'electró en qualsevol altre punt de la pantalla es converteix en
zero (Kumar, 2011, p. 351). És més probable detectar el quàntum en aquells llocs de la
pantalla en què el quadrat de l'amplitud de l'ona és màxim. Aquest model de quàntum es
coneix amb el nom de principi de complementarietat (figura 3.36).
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Figura 3.36: Tenim una font que emet quanta cap a una doble escletxa darrere de la qual s'ha situat una
pantalla que permet enregistrar els impactes. Si els quanta foren partícules clàssiques podrien impactar en
un únic lloc de la pantalla, mentre que si foren ones clàssiques cada quàntum “impactaria” en tota la pantalla
i no només en un punt. A la llum del principi de complementarietat, hem de representar cada quàntum com
una ona que travessa les dues escletxes i que arriba a la pantalla. Sobre la pantalla, el quadrat de l'amplitud
de l'ona indica en quins punts és més probable que impacte l'electró, donant lloc a punts on és impossible
detectar-lo per produir-se una interferència destructiva. Finalment, el quàntum es detecta en un sol punt.

Aquest model de quàntum permet donar compte dels resultats obtinguts en tapar un dels
forats: l'ona que representa el quàntum quan es propaga travessa només el forat que ha
quedat obert, si l'orifici és suficientment gran i no es produeix difracció amb interferència
l'ona “arriba” a tota la pantalla però l'amplitud és menor en aquells punts que es troben
més allunyats de l'orifici, motiu pel qual la quantitat de quanta detectats és també menor i
no s'observa interferència.

Des del punt de vista matemàtic, l'ona està descrita per la funció d'ona abans comentada,
que és una funció complexa que pren valors per a cada punt de l'espai. Aquests valors
que representen la  superposició  de  tots  els  possibles  estats  físics  del  sistema.  En el
moment que la magnitud és mesurada la funció d'ona pren un valor (matemàticament, es
diu que es projecta sobre un dels seus autovectors) i és a partir d'aquest moment en què
la magnitud té un valor, abans de la mesura la magnitud no tenia un valor desconegut sinó
que  no  tenia  cap  valor.  Tenim,  per  tant,  que  la  posició  de  cada  partícula,  així  com
qualsevol  altra  magnitud  física,  està  indeterminada i  afectada per  una certa  incertesa
(Holton i Brush, 1987, p. 730-731). 

3.3.5.- El principi d'incertesa

Heisenberg va desenvolupar un formalisme matemàtic alternatiu al de Schrödinger que es
basava  en  la  idea  de  substituir  aquelles  magnituds  no  observables  a  través  de
l'experiència  directa,  com  el  moment  lineal  o  la  posició  dels  electrons,  per  altres
mesurables com la freqüència d'emissió de les transicions atòmiques o la probabilitat de
transició. Schrödinger va demostrar que aquest formalisme portava als mateixos resultats
que  la  mecànica  ondulatòria,  tot  establint  el  catàleg  de  resultats  d'una  determinada
mesura experimental i la seua respectiva probabilitat. Ara bé, el fet que una magnitud no
tinga  un  valor  definit  fins  que  es  mesura  portava  aparellada  una  dispersió  de  valors
possibles  que  la  teoria  podia  determinar  sense  necessitat  de  realitzar  l'experiment,
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dispersions que tenen la característica de no ser independents les unes de les altres, de
forma que el producte de la incertesa de magnituds complementàries (representades com

a p i q) ha de ser major o igual a la constant de Planck entre 4π ( σ p ·σ q⩾
ℏ

2
) (Born, 1954). 

Respecte a la notació, volem destacar que fem servir σ p per referir-nos a la incertesa en
la magnitud p en lloc de l'habitual Δ p perquè aquesta darrera porta a confusió, i això per
diversos motius (Griffits, 2005, p.114):
• L'ús de la lletra sigma reforça la interpretació estadística de la incertesa.
• Permet identificar la incertesa amb la desviació estàndard de les mesures repetides

sobre sistemes idènticament separats.
• Evita la confusió de conceptes en tant que Δ p es pot interpretar, erròniament,

com un increment en el valor de p: Δ p= p2−p1 .

La incertesa va ser  atribuïda per alguns científics a les limitacions tecnològiques dels
instruments usats en un determinat experiment (Kumar, 2011, p. 313). Tanmateix, no s'ha
de confondre aquesta dispersió de valors d'una magnitud amb l'error experimental clàssic
atribuït a la mesura sinó que cal considerar-la una conseqüència de la naturalesa pròpia
dels ens quàntics a la qual calia donar interpretació. Per entendre la diferència entre la
incertesa clàssica i la quàntica podem tornar a l'experiment de la doble escletxa. Suposem
que desitgem mesurar la posició en què cada electró col·lisiona amb la pantalla i  fem
servir detectors poc precisos. La gràfica que obtindrem tindrà una forma molt escalonada,
semblant a la gràfica a) de la figura 3.37. Si en lloc de detectors poc precisos fem servir
detectors molt precisos podrem mesurar la posició d'impacte amb molta més exactitud,
obtenint una figura més suavitzada, com mostra la gràfica b). Ara bé, la dispersió dels
possibles valors d'impacte és la mateixa. Tenim, per tant, que podem mesurar la posició
de  l'impacte  amb tanta  exactitud  com desitgem però  que,  a  l'hora  de  determinar  els
possibles llocs d'impacte, la incertesa serà sempre la mateixa. A aquesta dispersió de
valors és al que fa referència la incertesa quàntica (Tarrach, 1987).

Figura 3.37: Diferència entre la imprecisió clàssica i la incertesa quàntica.

Respecte a la interpretació de la relació d'incertesa, Heisenberg va atribuir inicialment la
incertesa al fet que qualsevol procés de mesura, per subtil que siga, interferirà amb el
sistema objecte d'estudi modificant el valor de la magnitud complementària d'aquella que
es pretén mesurar  (Heilbron,  2010,  p.  LVII).  A tall  d'exemple,  indica  que si  pretenem
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mesurar la posició d'un electró usant un feix de radiació caldrà fer-ho amb raigs gamma
de baixa longitud d'ona per tal d'obtindre la màxima precisió possible, però en fer-ho els
fotons  de  la  radiació  portaran  gran  quantitat  d'energia  i  moment,  i  això  modificarà
significativament el  moment de l'electró en interaccionar amb ell,  introduint-hi  així  una
gran incertesa en la seua mesura. Per no modificar de manera significativa el moment
lineal de l'electró cal usar radiació d'alta longitud d'ona, però deixarà molt indefinida la
posició (Heisenberg, 1933). 

Aquesta explicació, basada en el  model  corpuscular i  en l'acceptació de la naturalesa
discontínua dels ens quàntics de la qual Heisenberg era partidari, va ser reinterpretada
per altres científics com ara Bohr (Bohr, 1964, p. 40-82) o Born (Born, 1954),  que no
admetien que es poguera mesurar alhora el moment lineal i  la posició d'un quàntum i
apuntaven  al  principi  de  complementarietat  per  poder  interpretar  els  resultats
experimentals. Per Born i Bohr el muntatge experimental usat en fer una mesura permetrà
obtindre posicions o  moments lineals, però en cap cas de les dues magnituds (Bohr,
1964). Per al cas del microscopi de raigs gamma de Heisenberg comentat abans, Bohr
argumenta que el model ondulatori és indispensable per discutir com té lloc la formació de
la  imatge  de  l'electró  i  en  aquest  sentit  és  important  conèixer  l'estructura  que  té  el
microscopi.  Així,  si  es  vol  saber  amb detall  la  posició  d'on  procedeix el  fotó  després
d'interaccionar caldrà que l'obertura del microscopi siga menuda, però això donarà lloc a
un patró d'interferència ample en detectar el  fotó, la qual cosa es correspon amb una
elevada incertesa en el moment (Rae, 1998, p. 25-26). Per contra, si s'usa una obertura
gran no se sabrà la procedència del fotó encara que es podria arribar a evitar la formació
de la interferència, com es mostra en la figura 3.38. Les relacions d'incertesa es poden
entendre com “el preu que s'ha de pagar” per violar l'exclusivitat dels models, per aplicar
el model ondulatori i corpuscular als fenòmens (Jammer, 1966, p. 348).

Figura 3.38: Si volem saber amb gran precisió d'on ve un fotó haurem de fer servir un forat estret. Així, les
possibles posicions del fotó es distribueixen al voltant del punt central del forat, com es mostra en la gràfica
inferior esquerra. Com que el fotó és un quàntum, hem d'aplicar el model quàntic basat en el principi de
complementarietat i considerar que es propaga com una ona. Tindrem un front d'ona esfèric que es fa més
gran a mesura que s'allunya del forat. L'amplitud d'aquesta ona sobre la pantalla ens indicarà en quines
regions pot ser detectat el fotó amb major probabilitat, les quals es corresponen amb les zones ombrejades.
La gran dispersió de les zones d'impacte al voltant del valor mitjà constaten que la incertesa en el moment
lineal del fotó en travessar la pantalla és molt elevada, com es mostra en la part esquerra de la imatge i en
la gràfica inferior. En canvi, si el forat és gran, la incertesa en la posició del fotó és gran però es redueix la
incertesa en el moment, com s'observa en la part dreta de la imatge. Com es pot observar, la incertesa és
una conseqüència del model quàntic basat en el principi de correspondència.
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Cal insistir en què aquesta incertesa és una característica del sistema quàntic i no del
muntatge experimental,  ja que les mesures de posició i  moment per a cada quàntum
poden  tindre  qualsevol  nivell  de  precisió  i  aquesta  es  pot  millorar  mitjançant  càlculs
matemàtics. Tanmateix,  la incertesa quàntica no es pot eliminar a través del càlcul,  el
comportament del quàntum és de naturalesa intrínsecament probabilística (Holton, 1982,
p. 130).

La interpretació de Heisenberg resultava insuficient, a més, en diversos aspectes: 
• Pressuposa que tota partícula és un corpuscle, la qual cosa està en contradicció

amb  el  model  quàntic  basat  en  el  principi  de  complementarietat  i  amb  la
interpretació de les interferències.

• Implica  que  les  magnituds  posició  i  moment  no  poden  ser  mesurades  amb
qualsevol precisió, i  això no és correcte. Cada magnitud pot ser mesurada amb
qualsevol precisió sempre que s'usen els instruments adients, la incertesa afecta a
la dispersió de les mesures que s'obtenen en repetir l'experiència diverses vegades
en condicions idèntiques, com hem comentat amb anterioritat.

• Dóna a entendre, inicialment, que la partícula té una posició exacta i una velocitat
exacta que no seríem capaços de determinar simultàniament, cosa que és també
és incorrecta. Bohr i Born afirmen que les partícules no posseïxen simultàniament
un moment i una posició. Així, es pot arribar a la conclusió que l'indeterminisme és
una conseqüència de la  necessitat  d'usar  el  model  ondulatori  i  corpuscular  per
interpretar  els  fets  experimentals,  com exigeix  el  principi  de  complementarietat
(Jammer, 1966, p. 358). Això porta a la pèrdua de tota noció de trajectòria: les
magnituds posició i moment continuen mantenint el seu significat però el concepte
de trajectòria, pel fet d'estar determinada a partir del coneixement simultani dels
dos parells de magnituds, perd tot el sentit.

Bohr va fins i tot més enllà i no admeten que hi haja res per pertorbar. D'acord amb Bohr, i
coherentment amb el model de quàntum basat en la complementarietat, ni tan sols té
sentit  preguntar-se per la posició o pel moment lineal d'un quàntum abans de fer una
mesura, ja que aquestes magnituds no existeixen fins que no són mesurades. Només
quan es fa una mesura la funció d'ona “col·lapsa” en un dels possibles estats i la resta de
possibles mesures desapareixen. La mateixa interpretació és la que dóna Born, per al
qual l'equació d'ona representa només la idea abstracta de probabilitat (Kumar, 2011, p.
295). Aquesta interpretació es coneix amb el nom d'interpretació de Copenhaguen. D'ella
es desprén un model de quàntum que es caracteritza per no tindre propietats ni atributs
físics  independentment  de  l'acte  de  mesura,  produint-se  una  transició  d'allò  que  és
possible a allò que és real només en el moment de en què té lloc una observació (Kumar,
2011, p. 348-349). 

Aquesta interpretació  física és coherent  amb els  mecanismes matemàtics:  en fer  una
mesura de la posició del quàntum es produeix el solapament de la funció d'ona sobre un
dels possibles valors de la mesura, com hem comentat anteriorment. Aquest solapament
destrueix la funció i dóna un valor a la magnitud posició, però no a la magnitud moment
lineal, motiu pel qual aquest és desconegut. Això és el que ocorre per al moment lineal i la
posició, i en general per a qualsevol parell de magnituds incompatibles (Griffits, 2005, p.
112).
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3.3.6.  Problemes oberts:  dubtes sobre la  validesa del model quàntic basat en el
principi de complementarietat

Cal dir, però, que aquesta no va ser l'única interpretació que es va donar de la incertesa.
D'acord amb la interpretació defesa en Copenhaguen és el mateix procediment de mesura
el que dona un valor a la magnitud, de forma que abans de ser mesurada el seu valor no
sols no és conegut sinó que la magnitud no té cap valor, l'única cosa que es pot conèixer
del sistema sota estudi és la seua funció d'ona i amb ella els possibles resultats de la
mesura. Tot un grapat de científics d'entre els quals Einstein era la figura més destacada
consideraven  que  l'estructura  del  coneixement,  de  naturalesa  probabilística,  no  era
definitiva sinó que desenvolupaments posteriors permetrien restablir el determinisme. 

La  discussió  sobre  l'existència  de  variables  ocultes  es  va  poder  posar  a  prova
experimentalment a partir dels treballs de Bell. Bell va partir de la hipòtesi segons la qual
darrere  de  cada  mesura  hi  ha  una  realitat  que  en  dóna  compte  i  va  arribar  a  unes
expressions matemàtiques conegudes amb el nom de desigualtats de Bell que es poden
posar  a  prova experimentalment.  Des de meitat  dels  anys  70 del  segle  passat  s'han
realitzat diversos experiments obtenint-se en tots els casos, excepte en un, resultats que
violen les desigualtats de Bell  i  que coincideixen amb les prediccions de la mecànica
quàntica.  Aquests resultats  ens obliguen a rebutjar  la  idea que el  valor  de la mesura
realitzada  provinga  d'alguna  propietat  posseïda  per  la  partícula (Rae,  1998,  p.  69;
Lapiedra,  2005,  p.  30)   i  reforça  el  model  quàntic  basat  en  el  principi  de
complementarietat.

Tanmateix, la comunitat científica també va qüestionar des d'un principi el trencament amb
el determinisme que suposava la física quàntica. D'acord amb Mach, podem considerar la
causalitat  d'una  forma  més  general,  com  l'obediència  a  unes  lleis  determinades  i
expressar-la  amb funcions  matemàtiques  definides  (Forman,  1984,  p.  108).  El  fet  de
conèixer l'estat inicial d'un sistema i el seu Hamiltonià ens permet conèixer en tot moment
l'expressió de la funció d'ona, i aquesta obeïx el principi de causalitat, encara que això no
implique un coneixement unívoc dels resultats experimentals. En paraules de Born, “el
moviment de les partícules respon a les lleis de la probabilitat, però la probabilitat en si
mateixa es propaga d'acord amb la llei de causalitat” (Jammer, 1966, p. 285).

Estudis recents (Norsen i Nelson, 2013; Schlosshauer, Kofler i Zeilinger, 2013) han posat
de manifest que la discussió sobre el fonaments i la interpretació de la física quàntica està
lluny d'estar tancada. A pesar de la gran acceptació de l'aparell  matemàtic,  existeixen
importants divergències en la interpretació de la teoria que afecten fins i tot a aspectes tan
bàsics com la interpretació purament estadística dels estats quàntics o l'acceptació de què
els objectes físics tenen propietats ben definides abans i independentment de la mesura.  
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Quadre 3.2: Comparativa dels diferents models històrics per al quàntum.
Model quàntic Obstacles que permet superar Obstacles que no permet superar

Dualitat ona-partícula (de Broglie)

La partícula coincideix en l'espai amb un paquet d'ones
que la guia i que no transporta energia.

-  Permet  associar  una  freqüència  i  una
longitud d'ona a una partícula.
- Les condicions de quantització en l'àtom
no es postulen, sinó que s'obtenen de les
condicions físiques del sistema.

- No estableix una funció d'ona.
-  El  paquet  d'ones  es  difon  quan
interacciona,  donant  lloc  a  ones  que  es
propaguen en totes direccions. En canvi, la
partícula  només  es  pot  propagar  en  una
direcció.

Núvol electrònic (Schrödinger)

Un electró és un núvol de càrrega que es distribueix per
l'espai  i  que  té  una  densitat  en  cada  punt  que  és
proporcional al quadrat de la funció d'ona.

-  Estableix  que  la  magnitud  oscil·lant  és
una densitat de càrrega que respon a una
determinada equació.
-  Té  capacitat  per  interpretar  el
comportament  dels  electrons  atòmics  ja
que  l'evidència  experimental  posava  de
manifest que, en certa manera, l'electró no
ocupa una posició en una òrtiba sinó que
ocupa tota l'òrbita.

- Implica un retorn a la física contínua que
no  permet  explicar  l'efecte  fotoelèctric,
l'efecte Compton.
- En una col·lisió entre dues partícules els
núvols electrònics es difondrien per l'espai
com les ones en un estany, la qual cosa era
contradictòria  amb  les  trajectòries  ben
definides que s'observaven en les cambres
de boira.

Principi de complementarietat (Copenaghen)

Un quàntum es propaga com una ona i es detecta com
una partícula. És més probable detectar el  quàntum on
l'amplitud de l'ona és major. 

-  Introdueix  una  nova  naturalesa  per  als
quanta  que  no  té  un  equivalent  en  el
paradigma clàssic.
-  Explica  correctament  els  resultat
experimentals.
-  Porta,  com  a  conseqüència  del
comportament  quàntic,  al  principi
d'incertesa previst per la teoria. 

-  És  possible,  però  complicat,  aplicar
aquest  model  manera senzilla  a electrons
lligats.
-  Existeixen  en  la  comunitat  científica
importants  divergències  sobre  la  validesa
de la interpretació purament probabilística.



Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

3.4. Què hauríem d'aconseguir en l'ensenyament de la física quàntica
amb  els  estudiants  de  batxillerat?  Quins  problemes  podrien  ser  els
adients per organitzar l'ensenyament?

L'evolució històrica de la física quàntica ha portat a la introducció d'una elevada quantitat
de models atòmics i de radiació, cadascun d'ells amb un nivell de dificultat i una capacitat
predictiva  diferent.  D'entre  tots  ells,  quins  hauríem  d'escollir  per  establir-los  com  a
objectius  en  l'estudi  de  la  física  quàntica  de  batxillerat?  A l'hora  de  prendre  aquesta
decisió hem de tindre en compte que:
• Les hipersimplificacions que tenen com a objectiu proporcionar comoditat i facilitar

l'aprenentatge a curt termini poden obstaculitzar l'aprenentatge a llarg termini. En el
camp de la  física quàntica,  la introducció d'imatges semiclàssiques i  el  disseny
d'estratègies  d'ensenyament  lineals  i  excessivament  estretes constitueixen  dos
exemples contrastats d'hipersimplificacions (Levrini i Fantini, 2013).

• Els models escollits han de ser una construcció simplificada on es destaquen de
manera explícita els aspectes clau (Harrison i  Treagust,  2000; Schwarz, Reiser,
Davis, Kenyon, Achér, Fortus, Shwartz, Hug i Krajcik, 2009), han de tindre capacitat
explicativa,  predictiva  i  comunicativa  i  poden  estar  basats  en  alguna  analogia
(Chamizo, 2010, Chamizo i Muñoz, 2013).

• Ha de fer de pont entre la teoria i els fenòmens experimentals (Justi, 2006; Oh i Oh,
2011; Seok i Jin, 2011) i s'ha de poder validar experimentalment a partir de dades o
mitjançant experiments mentals, ambdós processos rellevants en la construcció de
models (Koponen, 2007). 

• Una vegada establits els límits de validesa del model, aquest ha de formar part dels
bagatge dels alumnes, que l'han d'usar en aquelles condicions en les que és vàlid,
d'acord amb els propòsits amb què ha estat creat, reproduint així la manera de
pensar que caracteritza als experts (McKagan i altres, 2008b; Tamayo i Sanmartí,
2007; Oh i Oh, 2011).

D'acord amb l'estudi històric que presentem en aquest capítol, el model quàntic d'emissió i
absorció  de  radiació  basat  en  el  model  de  Bohr  per  a  l'àtom  –  acompanyat  del
corresponent diagrama d'energia – i en el model de fotó introduït per Einstein per a la
radiació  – consistent  en  un paquet  d'energia – constitueixen un model  amb capacitat
explicativa  i  predictiva  suficient  per  donar  compte  de  fenòmens  d'interacció  entre  la
radiació  i  la  matèria  com la  formació  dels  espectres  d'emissió  i  absorció  dels  gasos,
l'efecte fotoelèctric, la fluorescència i la fosforescència, el funcionament dels làsers, dels
leds,  de les  bombetes de baix  consum...  A més,  és  un model  coherent  suficientment
senzill  per ser usat pels alumnes com a model mental,  ja que el poden adaptar a les
diverses situacions que s'estudien, usant-lo per explicar, interpretar o predir resultats. 

Tot i això, no oblidem que aquest model contradiu, en gran mesura, gran part del que
estableix la física clàssica que els alumnes han estudiat fins el moment. És per aquest
motiu que hem d'establir  un segon segon model que permeta recuperar la coherència
entre el model quàntic de radiació i el model ondulatori clàssic que estava recolzat per
nombrosos  resultats  experimentals,  i  també  entre  el  model  quàntic  d'àtom  i  les
concepcions  clàssiques  caracteritzades  pel  determinisme  i  la  variació  contínua  de
l'energia.  El  model  de  quàntum  basat  en  el  principi  de  complementarietat  i  en  la
interpretació de Copenhaguen és un model qualitatiu que pot ser usat pels alumnes de
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Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

manera senzilla i amb la capacitat explicativa i predictiva suficient per donar compte dels
fenòmens  d'interferència  de  la  llum  i  dels  electrons,  del  caràcter  probabilístic  dels
fenòmens quàntics, de la incertesa associada al caràcter quàntic dels ens microscòpics,
del concepte d'orbital i de la representació que se'n fa en altres matèries i dels límits sota
els quals la física quàntica es posa de manifest.

Aquest són, en gran mesura, els objectius que ha d'assolir un estudiant de Física de 2n de
batxillerat amb l'estudi de la física quàntica. Una vegada hem identificat els models que
volem  que  adquirisquen  els  alumnes  a  través  de  l'ensenyament  hem  d'avançar  en
l'establiment del problema o problemes que estan en l'origen d'aquests coneixements i
que poden ser usats per organitzar l'ensenyament al voltant d'ells.

En  començar  l'estudi  històric  i  epistemològic  hem  indicat,  més  enllà  dels  fenòmens
experimentals  concrets,  quin  era  el  problema  global  que  va  posar  en  evidència  les
mancances  de  la  física  clàssica  i  que  va  portar  a  introduir  les  hipòtesis  quàntiques
(Gribbin, 1986, p. 28): trobar un mecanisme que permetera explicar com interacciona la
radiació amb la  matèria.  Per  una altra banda,  en enfrontar-se a la  física quàntica els
alumnes ja han estudiat, durant el curs, el camp gravitatori, les ones i l'electromagnetisme
la  qual  cosa  els  ha  permés  adquirir  un  coneixement  detallat  de  les  interaccions
fonamentals (gravitatòria i electromagnètica) i del seu caràcter determinista i continu. Així
mateix,  han  adquirit  un  model  ondulatori  per  a  la  radiació  capaç  d'explicar  fets
experimentals  com la  interferència,  la  difracció,  la reflexió i  la refracció,  entre d'altres.
Arribats a aquest punt, veiem lògic plantejar als alumnes el problema de la interacció entre
la  radiació  i  la  matèria.  Per  tot  això  considerem  que  el  problema  “Com  s'emet  i
absorbeix  radiació?” té  l'interés  i  la  capacitat  estructurant  necessària  per  organitzar
l'ensenyament al voltant d'ell.

El gran objectiu a assolir és que els alumnes siguen capaços d'explicar els processos
d'emissió i d'absorció de radiació pels àtoms apropiant-se d'un model quàntic basat
en l'àtom de Bohr i en el concepte de fotó. Aquest model, tanmateix, no pot quedar
“aïllat” i “en contradicció” amb els coneixements sobre física que ja tenen els alumnes,
sinó que ha de ser coherent i  tindre capacitat per explicar els fenòmens clàssics i els
quàntics,  la  qual  cosa  requereix  que  adquirisquen  i  usen  un  model  de  quàntum
d'acord amb el qual aquests ens es comporten com a ones quan es propaguen i
com a partícules quan interaccionen (s'emeten o absorbeixen). És precisament per la
capacitat  predictiva  i  explicativa  que  aquests  models  tenen,  tant  a  l'hora  d'interpretar
resultats experimentals com fenòmens quotidians o el funcionament d'aparells tecnològics
moderns, que tenen interés didàctic.

L'estudi que acabem de presentar ens permet, a més d'establir els models que volem que
adquirisquen els alumnes, decidir quins són els grans passos i els problemes a què s'han
d'enfrontar per assolir amb comprensió i amb caràcter funcional els models proposats, així
com els obstacles que previsiblement s'hauran de superar.
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3.5. Què implica la comprensió dels models quàntics? Quins obstacles
és necessari superar per assolir aquesta comprensió? (Fites parcials i
obstacles associats)

L'estudi històric i  epistemològic que hem portat a terme ens ha permés establir com a
problema al voltant del qual organitzar l'ensenyament de la física quàntica “com s'emet i
absorbeix radiació?” A més, ens ha permés identificar les principals hipòtesis que va haver
d'introduir la comunitat científica i que van constituir grans passos en la recerca de models
que permeteren superar els problemes inicials. En aquest sentit, també podem identificar
les  idees  clau  que  han  de  tindre  els  models  quàntics  objecte  d'aprenentatge  i  els
obstacles que previsiblement hauran de superar els alumnes per aprendre'ls. Aquests dos
elements,  les idees clau i  els  possibles obstacles,  seran de gran importància a l'hora
d'establir una seqüència problematitzada d'activitats.

En el quadre 3.3 presentem les idees clau que ens guiaran en el disseny de la seqüència
problematitzada i que permetran valorar si els alumnes estan adquirint o no el model de
quàntum basat en la interpretació de Copenhaguen i  el  model d'emissió i absorció de
radiació. Per aquest darrer motiu farem referència a ells com indicadors de comprensió.
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Capítol 3. Elaboració de l'estructura problematitzada

Quadre 3.3: Indicadors de comprensió dels model quàntic d'emissió i absorció de
radiació i del model de quàntum basat en la interpretació de Copenhaguen (idees
clau)
A.-  Reconèixer  la  incapacitat  dels  models  clàssics  per  explicar  aspectes  concrets
d'alguns fenòmens d'emissió i d'absorció de radiació.

B.- Disposar d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en la radiació.
Aquest model es caracteritza per:
• B1.- Considerar que l'energia de la matèria està quantitzada:
◦ B1.1.-  Considerar  que  els  àtoms  només  es  poden  trobar  en  uns  estats

estacionaris  caracteritzats  per  valors  discrets  de  l'energia  en  els  quals  no
emeten energia i que qualsevol canvi d'energia implica el pas de l'àtom d'un
estat a un altre.

◦ B1.2.- Relacionar la freqüència de la radiació emesa o absorbida per un àtom
amb la diferència d'energia entre els estats en què té lloc la transició.

◦ B1.3.- Considerar que les transicions cap a estats de menor energia són de
caràcter aleatori, tant pel que fa a l'estat final com en el moment en què té lloc
la transició.

◦ B1.4.- Relacionar la diferent intensitat dels colors de l'espectre amb la quantitat
de transicions atòmiques individuals.

• B2.- Considerar que l'energia de la radiació està quantitzada:
◦ B2.1.- Concebre la radiació com un flux de fotons, entesos com a quanta de

llum sense massa però amb energia i moment lineal.
◦ B2.2.- Relacionar l'energia de cada fotó amb la freqüència de la radiació.
◦ B2.3.- Relacionar la intensitat de la radiació amb la quantitat i tipus de fotons

que la integren.
• B3.- Considerar que cada transició està produïda per la interacció entre un sol fotó

i un àtom o electró.

C.- Reconèixer les contradiccions entre la física clàssica i la física quàntica.

D.- Apropiar-se d'un model de quàntum que permeta recuperar la coherència, cosa que
suposa concebre els quanta com ens la propagació dels quals s'ha d'explicar usant el
model clàssic d'ona i la interacció dels quals s'ha d'explicar fent ús del model clàssic de
partícula.

L'establiment dels indicadors de comprensió és un pas fonamental en el disseny d'una
estructura  problematitzada  d'activitats  que  permeta  assolir  un  aprenentatge  amb
comprensió. Tanmateix, i en la mesura que “comprendre” implica ser capaç d'explicar, fer
prediccions, argumentar i justificar a partir dels models, cal contemplar els obstacles que
previsiblement hauran de superar els alumnes. En el quadre 3.4 presentem els obstacles
que es van haver de superar per establir els models quàntics que hem establit  com a
objectiu de l'aprenentatge i que, com vam comentar, suposem que coincideixen en gran
mesura amb les dificultats que hauran de superar els alumnes. 
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Quadre 3.4:  Obstacles conceptuals i  epistemològics que caldrà superar  per  adquirir  un
model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  i  el  model  de  quàntum  basat  en  la
interpretació de Copenhaguen
Obstacles derivats de  no conèixer fets experimentals que van posar en evidència les mancances
del model clàssic d'emissió i absorció de radiació.  Es concreta en:

• No reconèixer que les teories i models clàssics no poden explicar l'emissió i absorció de radiació.

Obstacles derivats de no disposar d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en
la radiació amb capacitat explicativa. Es caracteritzarà per:

• Tindre concepcions errònies sobre l'àtom:
◦ Considerar que l'àtom pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari.
◦ Considerar que l'estat de menor energia de l'àtom té 0 eV.

• Tindre concepcions errònies sobre la radiació:
◦ Considerar que l'energia d'un fotó es pot absorbit parcialment.
◦ No relacionar la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons que la constitueixen.
◦ No relacionar la intensitat d'una radiació amb la quantitat i tipus de fotons que la constitueixen.
◦ Relacionar la intensitat d'una línia espectral amb el gruix i no amb la lluentor.

• Tindre concepcions errònies del procés d'absorció i emissió:
◦ Considerar que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es produïsca cap canvi en la

seua configuració.
◦ Relacionar les característiques de la radiació amb un dels estats estacionaris entre els que té

lloc la transició.
◦ Considerar que l'àtom pot fer transicions entre estats estacionaris entre els quals hi ha una

diferència d'energia diferent a la del fotó emés o absorbit.
◦ Considerar  que un àtom o un  electró  poden emetre  o  absorbir  més d'un fotó  en fer  una

transició.
◦ Considerar que un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives cap ón.
◦ Mantener una imagen a estats de major energia.
◦ Considerar  que  els  processos  d'emissió  i  absorció  són  deterministes:  es  pot  predir  amb

absoluta certesa la radiació que emetrà un àtom excitat.
◦ Confondre els processos d'emissió i  absorció, atribuint l'emissió a processos en què l'àtom

adquireix energia i l'absorció a processos en què l'àtom perd energia.

Obstacles derivats de no  reconèixer les contradiccions entre la física clàssica i la física quàntica.
Es caracteritzarà per:

• No ser conscients  de les mancances del model corpuscular del fotó de radiació per explicar els
fenòmens ondulatoris que donaven suport al model clàssic de radiació.

• Mantindre una imatge ingènua de la ciència i del treball científic, caracteritzada per un creixement
lineal dels coneixements.

Obstacles derivats de no apropiar-se d'un model de quàntum que permeta recuperar la coherència,
cosa que suposa concebre els quàntums com ens la propagació dels quals s'ha d'explicar usant el
model clàssic d'ona i la interacció dels quals s'ha d'explicar fent ús del model clàssic de partícula .
Es  posaran de manifest per:

• Tindre un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per a la llum:
◦ Considerar que la llum està formada per partícules.
◦ Considerar que la llum està formada per ones.
◦ Considerar que la llum està formada per raigs.
◦ Considerar un model híbrid per a la llum d'acord amb el qual:

▪ La llum és una ona i una partícula alhora.
▪ La llum és una ona o una partícula en funció de l'experiència a què se sotmet.
▪ Considerar que la llum està formada per raigs, a més d'ones o partícules.

• Tindre un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per als electrons:
◦ Considerar que els electrons són partícules.
◦ Considerar que els electrons són ones.
◦ Considerar un model híbrid per als electrons d'acord amb el qual:

▪ Els electrons són ones i partícules alhora.
▪ Els electrons són partícules o ones en funció de l'experiència a què se sotmeten.

◦ Considerar que els electrons són un núvol de càrrega.
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Alguns dels obstacles identificats ja han estat detectats i contrastats per la investigació
didàctica. Donarem compte d'una manera detallada dels resultats recollits en la literatura
didàctica  i  de  la  rellevància  d'aquells  obstacles  que  encara  no  han  estat  objecte
d'investigació en els propers capítols. 

Per tancar aquest apartat, presentem el requadre 3.5 amb tots els avanços fets fins el
moment: el problema estructurant, l'objectiu clau (o fita orientadora) i els grans passos
que cal donar per avançar en la resolució del problema, amb les respectives fites parcials i
obstacles associats.
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Quadre 3.5: Objectiu clau (fita orientadora), problema estructurant, passos necessaris (fites parcials) per avançar-ne en la
resolució i obstacles associats.
PROBLEMA ESTRUCTURANT: Com s'emet i absorbeix radiació?
FITA  ORIENTADORA (OBJECTIU  CLAU): Ser  capaços  d'explicar  els  processos
d'emissió i absorció de radiació apropiant-se d'un model que contempla la quantització
de l'energia (model de Bohr) i en el concepte de fotó. Aquest model té problemes de
coherència  amb  els  coneixements  anteriors.  Superar  aquestes  dificultats  implica
adquirir un model de quàntum que no té cabuda dins de la física clàssica, d'acord amb
el qual aquests ens es comporten com a ones quan es propaguen i com a partícules
quan s'emeten o absorbeixen.

◦ Considerar que un àtom o un electró poden emetre o absorbir més d'un
fotó en fer una transició.

◦ Considerar  que  un  àtom pot  absorbir  diversos  fotons  i  fer  transicions
successives.

◦ Considerar que els processos d'emissió i absorció són deterministes: es
pot predir amb absoluta certesa la radiació que emetrà un àtom excitat.

◦ Confondre  els  processos  d'emissió  i  absorció,  atribuint  l'emissió  a
processos en què l'àtom adquireix energia i l'absorció a processos en què
l'àtom perd energia.

C.-  Reconèixer  les  contradiccions  entre  la  física  clàssica  i  la  física  quàntica,
especialment  la  incapacitat  dels  nous  models  quàntics  per  explicar  els  fenòmens
ondulatoris de la radiació.
   Possibles obstacles:

• No  ser  conscients  de  les  mancances  del  model  corpuscular  del  fotó  per
explicar els fenòmens ondulatoris.

• Mantindre una imatge ingènua de la ciència i del treball científic.
D.-  Apropiar-se d'un model  de quàntum que permeta recuperar la coherència,
cosa que suposa concebre els quanta com ens la propagació dels quals s'ha
d'explicar usant el model clàssic d'ona i la interacció dels quals s'ha d'explicar
fent ús del model clàssic de partícula.
   Possibles obstacles: 

• Tindre un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per a la llum:
◦ Considerar que la llum està formada per partícules.
◦ Considerar que la llum està formada per ones.
◦ Considerar que la llum està formada per raigs.
◦ Considerar un model híbrid per a la llum d'acord amb el qual:

▪ La llum és una ona i una partícula alhora.
▪ La llum és una ona o una partícula en funció de l'experiència a què

se sotmet.
▪ Considerar  que  la  llum  està  formada  per  raigs,  a  més  d'ones  o

partícules.
• Tindre un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per als electrons:

◦ Considerar que els electrons són partícules.
◦ Considerar que els electrons són ones.
◦ Considerar un model híbrid per als electrons d'acord amb el qual:

▪ Els electrons són ones i partícules alhora.
▪ Els electrons són partícules o ones en funció de l'experiència a què

se sotmeten.
◦ Considerar que els electrons són un núvol de càrrega.

FITES PARCIALS (PASSOS NECESSARIS) I OBSTACLES ASSOCIATS
A.-  Reconèixer  la  incapacitat  de  les  teories  físiques  clàssiques  per  explicar
aspectes  concrets  d'alguns  fenòmens  d'emissió  i  absorció  de  radiació,  i  en
concret la formació dels espectres dels gasos.
   Possibles obstacles: 

• No  reconèixer  que  les  teories  i  models  clàssics  presenten  mancances
insuperables quan s'usen per explicar l'emissió i absorció de radiació.

B.- Disposar d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en la
radiació  amb  capacitat  explicativa,  basat  en  el  model  atòmic  de  Bohr  i  en  el
concepte de fotó.
   Possibles obstacles: 

• Tindre concepcions errònies sobre l'àtom:
◦ Considerar que l'àtom pot tindre qualsevol energia.
◦ Considerar que l'estat de menor energia de l'àtom té 0 eV.

• Tindre concepcions errònies sobre la radiació:
◦ Considerar que l'energia d'un fotó es pot absorbit parcialment.
◦ No relacionar la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons.
◦ No relacionar la intensitat d'una radiació amb la quantitat i tipus de fotons

que la constitueixen.
◦ Relacionar  la  intensitat  d'una línia  espectral  amb el  gruix  i  no amb la

lluentor.
• Tindre concepcions errònies del procés d'absorció i emissió:

◦ Considerar  que  l'àtom  pot  emetre  o  absorbir  radiació  sense  que  es
produïsca cap canvi en la seua configuració.

◦ Relacionar  les  característiques  de  la  radiació  amb  un  dels  estats
estacionaris entre els que té lloc la radiació.

◦ Considerar que l'àtom pot fer transicions entre estats estacionaris entre
els quals  hi  ha una diferència d'energia diferent  a  la  del  fotó  emés o
absorbit.
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3.6. Proposta d'una estructura problematitzada per a la unitat de Física
Quàntica en 2n de Batxillerat

Fins el moment, en aquest capítol hem establit a partir d'un estudi històric i epistemològic
quins són els models que pretenem que aprenguen els alumnes a través de l'estudi de la
física quàntica i  quin serà el  problema estructurant  al  voltant  del  qual  s'organitzarà la
unitat. També hem pogut establir un conjunt de “grans passos” que cal donar per arribar a
aquests  models,  quins  són  els  indicadors  de  comprensió  (idees  clau)  que  permetran
valorar si s'estan construint els models correctes, així com els possibles obstacles que
caldrà superar durant el procés d'ensenyament i aprenentatge. 

El disseny d'una seqüència problematitzada d'activitats exigeix, a més, d'una estratègia
lògica que permeta avançar als alumnes en la construcció dels models marcats com a fita
orientadora. Des del punt de vista històric, els passos que van permetre aquest avanç van
ser:
• La comunitat científica es va adonar de les mancances de la física clàssica per

explicar les característiques de la radiació absorbida o emesa pels àtoms. Entre
d'altres,  amb  la  mecànica  i  electromagnetisme  clàssics  no  es  podia  trobar  un
mecanisme que permetera explicar la formació dels espectres dels gasos. Ni tan
sols es podia establir un model per a l'àtom que fora estable des del punt de vista
mecànic i electromagnètic. A aquest s'afegien problemes com la interpretació de
l'efecte fotoelèctric, la fluorescència i la fosforescència o l'emissió radioactiva.

• El  model  atòmic  de  Bohr  va  permetre  donar  compte  de  la  freqüència  de  les
radiacions emeses i absorbides per l'àtom d'hidrogen, tant en la part visible com no
visible de l'espectre. Així mateix, amb aquest model es van superar els problemes
d'inestabilitat  mecànica  i  electromagnètica  de  l'àtom  nuclear  proposat  per
Rutherford. Tot i l'èxit aconseguit, el model implicava un trencament amb la física
clàssica, especialment amb la continuïtat del processos físics, que el distanciava
del  determinisme  i  el  posava  en  conflicte  amb  el  principi  de  conservació  de
l'energia. 

• Amb  la  hipòtesi  del  quàntum de  radiació,  Einstein  va  aconseguir  relacionar  la
freqüència  de  la  radiació  amb  l'energia  dels  processos  individuals  d'emissió  i
absorció i superava, a més, les dificultats associades a la instantaneïtat d'aquests
processos. A més de l'efecte fotoelèctric, el fotó va fer possible que es pogueren
explicar fenòmens com la fluorescència o l'efecte Compton (que, com hem vist, va
ser  una  evidència  fonamental  a  l'hora  d'acceptar  la  hipòtesi  del  quàntum  de
radiació). Hem de destacar que, tot i que la hipòtesis d'Einstein va ser anterior al
model atòmic de Bohr, aquest va comptar amb la ràpida adhesió de la comunitat
científica, tot el contrari del que va ocórrer amb la hipòtesi d'Einstein, que va tardar
gairebé vint anys en ser acceptada.

• El model quàntic d'emissió i absorció de radiació basat en el model atòmic de Bohr
i en el fotó com a corpuscle constituent de la radiació compta amb la capacitat
explicativa suficient com per donar compte dels processos d'emissió i absorció de
radiació més senzills,  especialment dels efectes produïts sobre els àtoms o els
electrons per l'absorció de radiació i la interpretació de la freqüència i intensitat de
la  radiació  detectada en  els  espectres.  Ara  bé,  aquest  model  contradiu  el  que
estableix la dinàmica i l'electromagnetisme clàssic i no permet donar compte, entre
d'altres,  dels  fenòmens  ondulatoris  de  la  radiació.  La  comunitat  científica,  molt
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conscient de la situació de crisi que es vivia en la física, buscà una reformulació
que permetera recuperar la coherència.

• De Broglie, buscant una nova formulació dels postulats de quantització de l'energia
de  l'àtom  d'hidrogen,  estableix  la  hipòtesi  de  què  els  electrons,  i  en  general
qualsevol partícula material, pot presentar també un comportament ondulatori. Els
experiments d'interferència d'electrons la corroboren i amplien la “naturalesa dual”
de la radiació a les partícules.

• La  necessitat  de  trobar  un  model  que  explique,  alhora,  el  comportament
corpuscular i ondulatori de la radiació i les partícules materials porta a la introducció
d'un nou tipus d'ens, els quanta. En tant que aquest no tenen equivalent en el món
clàssic, per interpretar-ne la propagació cal recórrer al model clàssic d'ona i per
interpretar-ne la interacció al model clàssic de partícula. La relació entre ambdós
models és de naturalesa probabilística: l'amplitud de l'ona està relacionada amb la
probabilitat de detectar un quàntum. Aquest model, conegut com a interpretació de
Copenhaguen, suposa l'abandó definitiu del determinisme i l'acceptació de què el
coneixement  estadístic  és  el  màxim  al  qual  es  pot  accedir,  conseqüència
reconeguda en el principi d'incertesa.

• El  model  de  quàntum  introduït  per  la  interpretació  de  Copenhaguen  permet
interpretar de manera senzilla i  des del punt de vista qualitatiu el comportament
dels quanta lliures, però és molt complex aplicar-lo per a situacions lligades com
l'àtom.  Avançar  en  l'establiment  d'una  estructura  atòmica  coherent  amb  la
interpretació de Copenhaguen suposa aprofundir en l'estudi de la funció d'ona i
abordar l'aspecte quantitatiu.

D'acord amb aquesta seqüència històrica i tenint en compte que el problema al voltant del
qual s'estructura la unitat és “Com s'emet i absorbeix radiació?”, pensem que l'estratègia
lògica que hem de seguir amb els estudiants és:

1. Plantejar els problema de l'emissió i absorció de radiació com a origen de la física
quàntica i organitzar el treball d'investigació guiada al voltant d'ell.

2. Abordar el problema a partir del model nuclear d'àtom i del model ondulatori de
radiació, posant de manifest les mancances de la física clàssica per explicar els
fenòmens sota estudi i la necessitat de superar-les.

3. Construir  un  model  d'àtom  amb  l'energia  quantitzada  que  permeta  explicar
l'espectre d'emissió i absorció.

4. Posar  a  prova  i  generalitzar  el  model  anterior  usant-lo  per  explicar  l'efecte
fotoelèctric. Introduir la hipòtesis del quàntum de radiació i posar-la a prova usant-la
per interpretar l'efecte Compton. 

5. Ampliar i consolidar el model anterior aplicant-lo a la interpretació d'altres fenòmens
d'emissió i  absorció de radiació:  la fluorescència, la fosforescència, l'emissió de
llum  pels  leds,  bombetes  de  baix  consum,  làsers,  etc.  Posar  de  manifest  les
discrepàncies entre  el  model  d'emissió  i  absorció  de radiació  establit  i  la  física
clàssica.

6. Elaborar un model de quàntum per al fotó que permeta explicar tant els fenòmens
ondulatoris com els corpusculars i valorar les conseqüències ontològiques d'aquest
nou model, reconegudes en el principi d'incertesa.

7. Trobar una explicació a l'existència d'estats estacionaris en els àtoms, ampliant als
electrons (i en general a totes les partícules materials) el model de quàntum establit
per al fotó.
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8. Plantejar els límits d'aplicació dels models establits, que són conseqüència en gran
mesura de la senzillesa dels models i del caràcter qualitatiu.

En  contra  del  que  estableix  la  seqüència  històrica,  proposem que  s'aborde  el  model
atòmic de Bohr abans que la hipòtesi del fotó lluminós i el principi d'incertesa abans que la
hipòtesi de de Broglie. Els motius que ens porten a fer-ho són els següents:
• Com  ja  hem  comentat  anteriorment  en  aquest  apartat,  tot  i  que  la  hipòtesi

d'Einstein del quàntum de radiació va ser anterior a la proposta de Bohr del model
atòmic que porta el seu nom, la comunitat científica va acceptar aquesta darrera
proposta molt abans. Tanmateix, no és aquest l'argument de més pes per alterar la
seqüència d'esdeveniments històrics. El motiu resideix, especialment, en la lògica
dels  models  que  es  construeixen.  Considerem que el  problema dels  espectres
atòmics és més pròxim al problema d'emissió i absorció de radiació que l'efecte
fotoelèctric,  consistent  únicament en una absorció  amb alliberament d'electrons.
L'estudi  dels  espectres  permet  avançar  en  l'establiment  d'un  model  que  done
compte  tant  de  la  freqüència  de  la  radiació  absorbida  com de  la  freqüència  i
intensitat de la radiació emesa. A més, aquest model permet interpretar també la
ionització dels àtoms (com arrancar electrons).  Proposem, per tant,  que l'efecte
fotoelèctric s'use per posar a prova el model elaborat en estudiar els espectres,
aplicant-lo al cas de l'emissió d'electrons per un metall i modificant-lo en la mesura
que siga necessari.

• Respecte a la hipòtesis de de Broglie i el principi d'incertesa, la seqüència didàctica
proposada posa de manifest la incapacitat d'un model corpuscular de radiació per
explicar els fenòmens ondulatoris, com la interferència o la difracció. Per aquest
motiu,  i  en  tant  que s'ha  fet  evident,  és  més lògic  abordar  directament  aquest
problema que introduir la hipòtesi de de Broglie i fer-lo extensiu a les partícules
materials, ja que no hi havia cap evidència en la seqüència didàctica de que les
partícules pogueren tindre comportament ondulatori, com els fotons. Una vegada
superat el problema de la naturalesa de la llum es tracta de trobar una solució a la
necessitat de postular l'existència d'estats estacionaris.

En el quadre 3.6 presentem un resum de l'estratègia proposada, el qual constitueix un
índex  problematitzat  de  la  unitat.  En  el  gràfic  3.1  mostrem  el  gràfic  d'estructura
problematitzada de la unitat, coherentment amb el que hem establit en el capítol 2. Aquest
gràfic ha estat de gran ajuda a l'hora d'organitzar les recapitulacions i per orientar el treball
a l'aula.

En la mesura en què l'estudi empíric posterior demostre que els obstacles previstos per a
la consecució dels objectius i de les fites parcials estan en la base de les dificultats que
els  estudiants  tenen  per  explicar  els  fenòmens  quàntics  estarem  validant  aquesta
estructura. No obstant, la contrastació definitiva requerirà que es desenvolupe de manera
completa i que es comparen els resultats assolits amb els de l'ensenyament habitual, en
diferents nivells, a la llum dels indicadors de comprensió proposats.
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Quadre 3.6. Índex problematitzat de la unitat. Síntesi de l'estratègia proposada.
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Objectiu clau (què ens agradaria que els estudiants hagueren aprés al final de la unitat?)

Aconseguir que els alumnes s'apropien d'un model quàntic capaç d'explicar l'emissió i absorció de 
radiació pels àtoms i d'un model de quàntum coherent amb la interpretació de Copenhaguen. Usar 
aquests models per comprendre el funcionament d'aparells tecnològics i fenòmens quàntics quotidians.  

Problema estructurant

Com s'emet i absorbeix radiació?

Estratègia lògica per avançar en la resolució del problema plantejat

0.- Quin interés té abordar el problema de l'emissió i absorció de radiació? (fonts lluminoses, detectors, 
enregistradors d'imatge...).

1.- Les evidències experimentals posen de manifest que l'espectre d'emissió dels sòlids i líquids és 
continu i no depén de l'estructura atòmica. En canvi, cada gas té un espectre diferent que depén de 
l'estructura atòmica individual. Entre tots ells, els més senzill és el de l'hidrogen. Establim un model 
d'emissió i absorció de radiació que explique l'espectre de l'hidrogen.

2.- El model establit exigeix que l'àtom només puga tindre uns valors determinats d'energia i que 
absorbisca o emeta radiació monocromàtica. Si aquestes són característiques exclusives de l'àtom es 
posaran de manifest en altres interaccions. Posem a prova el model elaborat:

2.1.- Què es necessita per arrancar electrons a un material? Experimentalment es constata que 
per excitar un àtom es necessita bombardejar-lo amb electrons que superen una energia mínima 
o amb radiació d'una freqüència determinada. Així mateix, per arrancar electrons a un material 
(efecte fotoelèctric) s'ha de bombardejar amb electrons que superen una energia mínima o s'ha 
d'il·luminar amb llum que supere una freqüència mínima. Cap dels dos efectes depén de la 
intensitat de la radiació incident. Aprofitem la simetria entre l'energia dels electrons amb que es 
bombardeja un àtom i la freqüència de la radiació amb què s'il·lumina per introduir un model 
quàntic de radiació. 
2.2.- Si la radiació està formada per corpuscles, quan interacciona amb electrons lliures ha 
d'intercanviar energia i moment lineal. Posem a prova el model de radiació introduït estudiant la 
interacció experimental entre radiació i partícules lliures (efecte Compton).
2.3.- Recapitulació i problemes oberts. El model establit deixa dos grans problemes per resoldre: 
la llum està formada per ones o per partícules? Com podem predir el valor de l'energia dels 
estats electrònics estacionaris sense recórrer als espectres?

3.- Aplicacions tecnològiques del nou model: funcionament del làser, LEDs, tubs fluorescents, objectes 
fluorescents i fosforescents, plaques fotovoltaiques... Generalització del model establit i constatació de les 
profundes diferències amb la física clàssica.

4.- Recerca d'un cos de coneixements coherent. Busquem un model per a la radiació i per a la matèria 
que permeta superar els problemes que s'han produït en introduir el model quàntic d'emissió i absorció de 
radiació.

4.1.- Quina és la naturalesa de la llum? Establiment d'un model que permeta explicar l'emissió i 
absorció discreta de radiació i els fenòmens ondulatoris (model de quàntum de Copenhaguen).
4.2.- Quines prediccions podem fer del comportament dels quàntums? Què podem saber de la 
posició i moment lineal dels quàntums? (Constatació del caràcter estadístic del coneixement, 
principi d'incertesa).
4.3.- Com explicar l'existència dels estats estacionaris dels àtoms? (Generalització per a les 
partícules materials del caràcter quàntic de la radiació).
4.4.- Recapitulació.

5.- Problemes oberts: dificultats per aplicar el model establit a partícules lligades. El model quàntic d'àtom 
d'acord amb la mecànica quàntica actual.



Gràfic 3.1. Estructura problematitzada de la unitat “Com s'emet i absorbeix radiació?”
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L'estructura representada en el gràfic 3.1 constitueix el que hem anomenat “estructura
grossa”  de  la  unitat,  que  ha  de  ser  completada  amb  una  seqüència  d'activitats,  o
“programa-guia”, que done oportunitats als alumnes per construir els models que hem
plantejat com a objectiu. Els indicadors de comprensió són la guia que orientarà en la
construcció d'aquesta seqüència d'activitats, sense oblidar que també han de contemplar
l'existència de possibles dificultat – apuntades anteriorment – per eixir-ne al pas, superar-
les i aconseguir un aprenentatge amb comprensió. 

Però, a més de dissenyar i  posar a prova el programa-guia per a l'ensenyament de la
física quàntica en 2n de batxillerat, portarem a terme un estudi empíric per mostrar la
rellevància didàctica de les fites parcials,  els indicadors de comprensió i  els possibles
obstacles establits durant el procés de disseny de la unitat. Per fer-ho, analitzarem en
quina mesura els llibres de text fan una introducció coherent i significativa dels models
atòmics i del models quàntics que constitueixen la fita orientadora i les fites parcials, així
com en quina mesura són coneguts i usats aquests models per part dels professors en
actiu i en formació i per part d'alumnes de diferents nivells educatius. La constatació de
l'existència  i  persistència  dels  possibles  obstacles  en  professores  i  alumnes  i  d'un
tractament inadequat dels models en els llibres de text evidenciaria que l'ensenyament
habitual no presta l'atenció adequada als indicadors de comprensió ni té en compte els
obstacles, motiu pel qual la posada en pràctica de la unitat que presentem ací cobraria
especial interés.

En la segona part de la investigació tractarem de demostrar que amb el tractament de la
unitat  de  física  quàntica  amb  una  estructura  problematitzada  aconseguim  millores
significatives  en  l'aprenentatge  de  l'alumnat,  no  només  respecte  a  altres  grups  de
referència del mateix nivell educatiu, sinó també respecte a grups experimentals de nivells
educatius superiors.

Tanmateix, no volem començar aquest estudi empíric sense fonamentar abans el paper
que juguen els models en l'ensenyament de la ciència ni  sense discutir  quins són els
models quàntics i estratègies d'ensenyament i aprenentatge que s'han posat a prova en
altres investigacions didàctiques. Dedicarem el proper capítol  al  paper dels models en
l'ensenyament de la ciència, i en concret en la física quàntica, i posteriorment abordarem
el problema de posar a prova la rellevància de les fites parcials, indicadors de comprensió
i possibles obstacles.
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Capítol  4.  El  paper  dels  models  en  l'ensenyament  i
aprenentatge de la física

L'estudi històric i  epistemològic que hem presentat en el  capítol  anterior il·lustra d'una
manera explícita que el període històric que va portar a l'establiment de la física quàntica
es  pot  entendre  com  un  procés  d'enfrontament  entre  diferents  models,  usats  per
representar els àtoms i la radiació, que es posaven a prova per explicar fets experimentals
diversos i que s'acceptaven, modificaven o rebutjaven en la mesura en què tenien èxit. 

Tanmateix, no és l'argument històric l'únic motiu que ens porta a centrar el nostre treball
en els models. La investigació ha posat de manifest que el raonament basat en models
està en el  centre de qualsevol disciplina científica (Passmore i  Svodoba, 2011), i  això
perquè  els  models  constitueixen  representacions  mentals  amb les  quals  els  científics
raonen, simplifiquen fenòmens complexos, visualitzen entitats abstractes, donen suport a
les explicacions i s'usen per interpretar i predir resultats experimentals (Justi, 2006). 

A pesar que l'estudi històric il·lustra situacions constants de pugna entre models, no hem
d'entendre la  construcció  i  ús de models com un procés de revisió  i  actualització  del
coneixement en el qual els models elaborats són substituïts – per obsolets – per altres
més  moderns  i  de  major  capacitat  explicativa.  L'evidència  posa  de  manifest  que  els
experts són capaços d'usar múltiples models, fins i tot de manera simultània, reconeixent
els  avantatges  i  inconvenients  de  cadascun  d'ells  i  usant-los  de  manera  apropiada
(McKagan i altres, 2008). Malauradament, els estudiants mantenen una visió de la ciència
caracteritzada per considerara correctes els darrers models adquirits, i no contemplen que
un model pot seguir considerant-se correcte si satisfà els propòsits per als quals ha estat
construït (Chamizo, 2011).

Pel que fa a l'ús didàctic dels models, la noció de model està present en els currículums
de ciències de tots  els  nivells  educatius,  però només recentment s'ha apostat  per  un
tractament explícit en l'ensenyament (Adúriz-Bravo, 2013). Els primers estudis didàctics
es van centrar en determinar els models que tenien els alumnes abans i després de la
instrucció. En canvi, actualment la investigació es centra en comprendre els processos
mentals  de  construcció  dels  models  i  en  identificar  els  obstacles  que  dificulten
l'aprenentatge, amb la finalitat d'aprofitar-los en el disseny d'activitats (Tamayo, 2013). 

En  aquest  capítol  fonamentarem  la  importància  dels  models  en  l'ensenyament  i
aprenentatge de la ciència, i en especial de la física quàntica. Així mateix, aprofitarem per
aprofundir  en  el  que  la  investigació  ha  establit  sobre  els  models,  particularment  en
l'ensenyament i aprenentatge, i valorarem en quina mesura la posada en pràctica d'una
unitat de Física quàntica amb una estructura problematitzada pot portar als alumnes a
l'assoliment dels objectius proposats.

Ens centrarem posteriorment en els models que en l'ensenyament habitual i  en altres
investigacions s'han plantejat com a objecte d'estudi en física quàntica, dels quals farem
una valoració crítica a la llum de les propostes presentades en el capítol anterior.

123



Capítol 4. Els models en l'ensenyament i aprenentatge de la Física

4.1.  L'ensenyament  de  la  ciència  com  un  procés  de  construcció  i
posada a prova de models científics

Des de fa anys la investigació didàctica estableix que l'ensenyament de la ciència en el
nivell escolar ha de plantejar-se com a objectius fonamentals, a més de l'aprenentatge
dels  continguts científics,  aprendre  a fer  ciència i  aprendre  sobre  la  ciència (Hodson,
2003).  En aquest  sentit,  l'ensenyament  basat  en  la  construcció  i  aplicació  de  models
contribueix tant a l'aprenentatge de coneixements com al  desenvolupament d'habilitats
pròpies del treball científic, al mateix temps que permet adquirir coneixements sobre la
naturalesa i la història de la ciència, augmenta la implicació dels alumnes i fomenta el
raonament creatiu (Justi i Gilbert, 2002b; Justi, 2006; Matthews, 2007; Cardoso i Justi,
2013). A més, i en tant que els models actuen com a intermediaris entre les teories i les
experiències,  aprendre  a  pensar  científicament  suposa  ser  capaç  de  desenvolupar,
avaluar i revisar models (Justi i Gilbert, 2000), així com aprendre a usar diversos models
de manera simultània, reconeixent els avantatges i limitacions de cadascun d'ells (Justi i
Gilbert, 2002a i b; McKagan, Perkins i Wieman, 2008).

L'estudi  històric  presentat  en  el  capítol  anterior  posa  de  manifest  que  els  científics
simplifiquen els fenòmens físics, els idealitzen, elaboren models que es poden entendre
com a representacions dels objectes i que serveixen de suport per donar explicacions
científiques  o  permetre  la  visualització  d'entitats  microscòpiques.  Aquesta  definició
intuïtiva de model, d'acord amb la qual aquests són instruments mentals que van més
enllà de meres representacions estàtiques de la realitat, és coherent amb les definicions
aportades per la investigació didàctica, que considera els models com representacions
parcials del objectes (de la part dels objectes que és objecte d'investigació), processos,
esdeveniments, idees, fenòmens, sistemes, etc. que han estat elaborades amb propòsits
específics (Gilbert, Boulter i Elmer, 2000). Raviolo, Ramírez i López (2010) destaquen que
es  tracta  de  construccions  humanes,  representacions  abstractes  simplificades  d'un
sistema  on  es  destaquen  de  manera  explícita  i  visible  els  aspectes  clau  (Harrison  i
Treagust,  2000; Schwarz i  altres, 2009), i  que generalment estan basats en analogies
(Chamizo, 2010, Chamizo i Muñoz, 2013), dissenyades per descriure, explicar, predir i
comunicar. És així que els models es consideren ponts o mediadors entre la teoria i els
fenòmens experimentals (Justi, 2006; Oh i Oh, 2011; Seok i Jin, 2011) la fiabilitat empírica
dels quals s'estableix a través d'un procés  bidireccional que tracta de fer encaixar models
i dades experimentals (Koponen, 2007). I des d'un punt de vista més ampli, una família de
models  particularment  elaborats  i  complexos,  enllaçats  mitjançant  vincles  forts  i
caracteritzats per enunciats lingüístics constitueixen una teoria científica (Adúriz-Bravo i
Morales, 2002), tot tenint en compte que una imatge autèntica de la física requereix la
màxima fiabilitat empírica, però el mínim realisme, és a dir, la menor quantitat possibles
d'elements que representen la realitat (Koponen, 2007). 

La investigació didàctica també ha constatat que per aprendre un model, és necessari que
la  persona  tinga  coneixements  sobre  la  naturalesa  dels  models,  una  experiència
adequada del fenomen que es tracta de representar, coneixements sobre què va portar
originalment a l'establiment del model i coneixement de les fonts a partir de les quals es
tracta  d'establir  el  model  (Justi  i  Gilbert,  2002a).  En canvi,  els  coneixement  que dels
models tenen els alumnes està molt allunyat del que acabem de presentar; la major part
dels alumnes no tenen clar què són els models, les seues característiques, funcions i
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limitacions; amb freqüència, consideren que un model és una còpia de la realitat,  una
representació  idèntica  feta  a  escala  amb  la  finalitat  de  visualitzar-la  i  memoritzar-la;
consideren que un model  és  millor  que altre  si  és  més semblant  a  eixa  realitat  i  no
conceben que diversos models poden referir-se a un mateix fenomen fent incidència en
aspectes diferents (Justi i Gilbert, 2002a). Així mateix, conceben el procés de construcció
de  models  com  un  procés  lineal,  imatge  reforçada  pel  caràcter  transmissiu  de
l'ensenyament habitual que no dóna rellevància a la presa de decisions (Prins, Bulte i
Pilot, 2011) i pel paper de transmissor que en ell  desenvolupa el professorat (Raviolo,
Ramírez i López, 2010). 

Valorada la importància dels models per a la ciència i vist que aquest és un camp que
l'ensenyament habitual no ha contemplat, analitzem en detall quin és el paper que juguen
els models en l'ensenyament de la ciència i com s'ha de dissenyar i portar a la pràctica
una estratègia d'ensenyament eficient.

4.1.1. Quin paper juguen els models en l'ensenyament i aprenentatge de la ciència?

Si concebem l'ensenyament de la ciència com una tasca de construcció de models hem
de considerar que el punt de partida d'aquest procés està constituït pels models mentals.
Per  models  mentals entenem  aquells  models  que  construeix  un  individu,  de  manera
individual  o  bé  com a  part  d'un  grup,  que  constitueixen  representacions  de  caràcter
personal, individual, per trobar explicació a una determinada situació (Justi, 2006). Tots els
estudiants tenen algun model  mental  per a qualsevol  fenomen (Gilbert,  2004).  Com a
primera temptativa, són producte de la creativitat de l'individu, dels aspectes del fenomen
sota  estudi  en què ha centrat  l'atenció,  són inestables  i  fruit  del  coneixement  previ,  i
evolucionen a mesura que s'interacciona amb l'objecte (Chamizo, 2011; Cardoso i Justi,
2013;  Tamayo,  2013).  Aquests models,  a  més,  formen part  de la  manera en què els
alumnes  raonen  i,  siga  quina  siga  l'estratègia  d'ensenyament  i  aprenentatge,  es
construeixen com a conseqüència dels processos mentals de modelatge dels alumnes
(Bötcher i Meisert, 2011). 

Cal  emfatitzar  que  el  concepte  de  model  mental és  coherent  amb  la  concepció  de
l'ensenyament  constructivista  presentada  en  el  capítol  primer  d'aquest  treball.  De  fet,
reforça aquesta concepció tot reconeixent el paper actiu de l'alumne i de les idees prèvies
en  el  procés  de  construcció  del  coneixement,  ja  que  en  determinades  tasques  de
resolució  de  problemes,  el  raonament  es  pot  explicar  mitjançant  la  construcció  i
manipulació de models mentals. Aquests models, a més, són una representació que fa de
pont entre els fenòmens i l'expressió del llenguatge (inclós el matemàtic) i actuen com a
facilitadors del canvi conceptual (Nersessian, 2007). La identificació dels models mentals
dels  estudiants  i  els  possibles  obstacles  que  els  alumnes  puguen  tindre  durant
l'aprenentatge constitueix, per tant, el punt de partida de la tasca del professor a l'hora de
dissenyar una estratègia d'aula. 

Ara  bé,  precisament  per  les  característiques  dels  models  mentals,  aquests  són
inaccessibles  per  a  altres  estudiants  i  professors  (Gilbert,  2004).  No  existeix  en  la
literatura un consens sobre el terme que cal usar per referir-se als models expressats de
manera explícita i que han superat la barrera del pensament individual, sent reconeguts i
compartits  (però  no  necessàriament  acceptats)  per  un  col·lectiu.  Chamizo  (2011)  es
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refereix a ells com a  models materials  i  els considera l'expressió dels models mentals;
Cardoso i Justi (2013) els anomenen models expressats; Justi (2006) considera que els
models mentals es poden expressar a través d'accions (com la parla, l'escriptura, símbols,
etc.) de manera que eixa expressió constitueix el que podem saber dels models mentals.
Nosaltres ens referirem a ells com models expressats, la qual cosa no indica que siguen o
no correctes, o que existisca consens d'un col·lectiu al voltant d'ells.  

Els models expressats no són, necessàriament, analogies o prototipus de la part del món
que es pretén representar.  Això ha estat reconegut des de fa més de 40 anys per la
investigació  didàctica,  que  parla  de  diversos  tipus  de  models  en  funció  de  la  seua
naturalesa, la manera en què s'expressen o els llenguatges que s'usen per representar-
los:  Black  (1962)  els  classifica  en  models  analògics,  a  escala,  matemàtics,  teòrics  i
arquetips;  Gilbert  (1991)  en bases de dades,  representacions,  analogies,  simulacions,
procedimentals  i  conceptuals/teòrics;  Seok  i  Jin  (2011)  els  han  classificat  en  models
verbals, simbòlics, experimentals i icònics, etc. 

Quan és treballa amb models en l'ensenyament, i més concretament quan s'estableixen
els models que s'espera adquirisquen els alumnes, cal tindre en compte que els models
que usa la recerca científica no són iguals als que usa la ciència escolar. D'acord amb
Adúriz-Bravo i Morales (2002) els models didàctics són representacions d'ordre superior
(models de models) obtinguts per transposició a partir de models científics. Tot i que el
propòsit d'ambdós no és el mateix, sí que existeixen similituds en tant que la comunitat
científica i els grups d'estudiants són col·lectius que construeixen models amb un propòsit
explicatiu i predictiu (Chamizo, 2011). 

A l'hora d'establir els models objecte d'aprenentatge, la tasca del(s) professor(s) consisteix
en fer una transposició didàctica a partir dels models científics per obtindre uns objectius
centrats en els models, tot evitant caure en hipersimplificacions que, fetes amb la intenció
d'aportar comprensió a curt termini resulten contraproductives a llarg termini i porten a la
pèrdua del valor educatiu del model (Levrini i Fantini, 2013). Posteriorment, cal establir
estratègies que tinguen en compte les idees prèvies, els programes d'estudi i que durant
el  procés  d'ensenyament-aprenentatge  conviuran els  models  curriculars  objecte
d'ensenyament (que són coneguts pels professors, reproduïts als llibres de text i serviran
per avaluar els aprenentatges dels alumnes) amb els models d'ensenyament (creats amb
l'objectiu d'ajudar els alumnes a aprendre aspectes del model curricular) i amb els models
dels alumnes (que estan en construcció)   (Justi, 2006; Chamizo, 2011; Oh i Oh, 2011;
López-Mota i Rodríguez-Pineda, 2013).

Ara bé, tot i el consens que existeix sobre la necessitat d'organitzar l'ensenyament com un
procés de construcció i posada a prova dels models, no existeix un consens global al
voltant de com portar-ho a la  pràctica. Schwarz i  Gewkwerere (2006) aposten per  un
procés en quatre etapes de orientació – investigació – modelatge – aplicació”; Windschitl,
Thompson i Braaten (2008) proposen un procés d'indagació que porta a la construcció de
models;  Louca,  Zacharia  i  Constantinou  (2011)  defenen un  procés  de  dues fases  de
formulació de models i posterior aplicació; Tamayo i Sanmartí (2007) destaquen l'efecte
positiu que té sobre la capacitat explicativa dels estudiants el fet de disposar de múltiples
models que coexistixen i aposten per enriquir i consolidar aquests conjunts de models a
través de l'ús significatiu; Passmore i Svoboda (2011) defenen que l'argumentació ha de
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jugar  un paper  fonamental  en el  procés de construcció  de models i  aposten per  una
seqüència en què es parteix d'un problema basat en les mancances dels models mentals
dels alumnes, s'estableixen simplificacions, es decideix l'estratègia que es seguirà i les
evidències  que  es  tindran  en  compte,  s'expliquen  les  evidències  a  partir  del  model  i
s'estableixen els límits tant dels models com de les explicacions; Justi i Gilbert (2002) i
Chamizo (2011) introdueixen una última etapa, després d'una seqüència d'elaboració d'un
model mental, expressió i posada a prova, consistent en avaluar els límits d'aplicació dels
models establits, a la qual Oh i Oh (2011) afegeixen encara una etapa més de construcció
cíclica de models que permeta als alumnes implicar-se en projectes científics més llargs.

Tanmateix,  i  a  pesar  que  les  diferències  són  notables,  constatem  que  les  distintes
estratègies proposades són coherents entre elles i tracten de reproduir a l'aula la manera
de treballar pròpia de la ciència, acostant els grans passos a seguir durant l'ensenyament
a les activitats característiques del treball científic. Així, entenem les diferències entre les
estratègies abans indicades com diferents maneres d'organitzar un procés d'investigació
científica, una conseqüència del caràcter obert i creatiu de la tasca científica que, com
hem comentat,  no  respon  a  un  mètode rígid.  Aquesta  influència  sobre  el  procés  de
construcció de models del caràcter obert i no algorítmic de la investigació científica ha
estat reconegut per Justi i Gilbert (2002) i Justi (2006).

Sense  anar  més  lluny,  els  criteris  seguits  per  posar  a  prova  un  model  no  són,
necessàriament, exclusivament experimentals. Per a què un model siga vàlid, no només
ha de ser capaç d'explicar els resultats experimentals, sinó que ha de ser coherent amb
altres models i coneixements (Bötcher i Meisert, 2011; Seok i Jin, 2011). És necessari, per
tant, que els alumnes tinguen criteris epistemològics sobre el procés de modelatge i sobre
els models per a què aquest procés tinga lloc de manera eficient. Així,  convé  que els
alumnes siguen conscients que s'està seguint un procés planificat, reflexiu, en el qual cal
superar  obstacles i  que és  coherent  amb la  manera de treballar  pròpia  de  la  ciència
(Raviolo, Ramírez i López, 2010). Això implica que han de ser capaços de distingir quan
s'estran construint, usant, avaluant o revisant models (Schwarz i altres, 2009) i que han de
desenvolupar idees sobre la mateixa naturalesa dels models (Prins, Bulte i Pilot, 2011).

Tot  i  que  la  investigació  ha  evidenciat  que  els  alumnes  identifiquen  alguns  criteris
epistemològics  per  jutjar  la  validesa  dels  models  abans  de  participar  de  manera
significativa en activitats de modelatge (Pluta, Chinn i Duncan, 2011), també ha posat de
manifest que l'ensenyament habitual de la ciència no és coherent amb les estratègies de
modelatge i ni tan sols ha estat orientat a la construcció de models mentals per part dels
alumnes (Tamayo, 2013). A més, el valor que ha donat a l'experimentació no és funcional.
D'acord amb Justi (2006), és imprescindible que els alumnes tinguen experiència rellevant
amb l'objecte o el fenomen que es pretén modelar, experiència que servirà també com a
font de dades per posar a prova i avaluar els models proposats. En aquest sentit,  els
llibres de text també han estat un obstacle. De fet, Merino i Izquierdo (2013) apunten que
els  models  permeten  passar  de  la  causalitat  quotidiana,  pròxima a  l'experiència  dels
alumnes, a la causalitat  científica,  que és la que normalment tenen els llibres de text
sense tindre en compte la primera. 

En els capítols 1 i 2 hem exposat i defés la necessitat de plantejar l'ensenyament de la
ciència  com un  procés  d'investigació  guiada  a  través  d'unitats  dissenyades  amb  una
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estructura problematitzada. Aquesta estratègia és coherent amb les concepcions sobre la
construcció  d'aprenentatges significatius  i  amb les característiques del  treball  científic,
com exigeix també un ensenyament i aprenentatge basat en els models. Analitzem, tot
seguit, les propostes que recull la literatura didàctica sobre ensenyament i aprenentatge
de  la  física  quàntica  per,  posteriorment,  valorar  la  idoneïtat  del  disseny  de  la  unitat
presentada en el capítol 3.

4.2. Quins models i estratègies d'ensenyament s'han plantejat per a l'estudi de la
física quàntica?

La investigació en didàctica ha tardat anys en prestar atenció a la física quàntica (Fletcher
i Johnston, 1999; Johnston, Crawford i Fletcher, 1998) el que ha portat a què continue
estudiant-se  en  els  cursos  introductoris  a  través d'una visió  ràpida  i  superficial  de  la
història de la física del segle XX especialment centrada en determinats “tòpics quàntics”
(Fletcher i altres, 1999),  de la mateixa manera en què es feia des dels anys 30, gairebé
des que va aparèixer (McKagan i altres, 2008).  

La investigació portada a terme, a més de ser escassa, s'ha centrat en el nivell universitari
i  ni  tan  sols  ha  aconseguit  arribar  a  un  consens  sobre  el  paper  que  ha  de  jugar  el
formalisme matemàtic, sobre la conveniència o no d'introduir aquest formalisme en els
cursos introductoris, sobre l'orientació metodològica amb què s'ha d'afrontar la unitat o
sobre  el  paper  de  la  física  clàssica  i,  molt  especialment,  del  model  de  Bohr.  Així  ho
recullen McKagan i altres (2008), que també reconeixen que fins el moment la investigació
didàctica només ha tractat aspectes puntuals, com els models atòmics, l'efecte fotoelèctric
i les propietats de la funció d'ona. 

Sí que s'ha constatat que tant els professors com els alumnes estan lluny d'haver d'haver
aprés els models quàntics de manera correcta, alhora que s'ha posat de manifest una
adquisició incorrecta del concepte de model científic (Euler, Hanselmann, Müller i Zollman,
1999; Fischler, 1999; Müller, 1999; Robblee i altres, 1999; Driver i altres, 2000; Kalkanis,
Hadzidaki i Stavrou. 2003; Stefani i Tsaparlis, 2009). També s'han identificat causes del
mal aprenentatge de la física quàntica: la falta de connexió entre el que s'estudia amb la
ciència  i  la  tecnologia  actual (Rebello  i  Zollman,  1999);  la  mancança  de  claredat
conceptual per part del professorat (Kalkanis, Hadzidaki i Stavrou, 2003; Robblee, Garik i
Abegg, 1999); el caràcter complex i contraintuïtiu dels conceptes implicats, així com la
necessitat d'un formalisme matemàtic per fer un tractament quantitatiu correcte que és
inaccessible per als estudiants de batxillerat (Johnston i altres. 1998); el fet que no es
treballe el canvi paradigmàtic que la física quàntica va suposar (Gil i Solbes, 1993) i que,
en gran mesura, s'intente explicar a través de conceptes i analogies clàssiques (Fischler i
Lichfeld,  1992).  Tanmateix,  no  s'ha  arribat  a  un  consens  sobre  els  models  que  han
d'adquirir  els  alumnes  –  la  polèmica  sobre  la  presència  o  no  del  model  de  Bohr  en
l'ensenyament, al qual dedicarem el següent apartat, és l'exemple més destacat d'aquesta
falta  de consens – ni  pel  que fa  a la interpretació  de la  dualitat (Wuttiprom, Sharma,
Johnston, Chitaree i Soankwan, 2007; Cheong i Song, 2014), ni sobre les estratègies a
seguir durant l'ensenyament.
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4.2.1. La polèmica sobre el model de Bohr

El model de Bohr és el que s'usa des en els primers anys d'aprenentatge de la química,
durant els quals la seua presència als llibres de text – en forma de model icònic en el qual
els electrons orbiten al voltant del nucli – és gairebé exclusiva (Tsaparlis i Papaphotis,
2008). Aquest  tractament exclusiu el converteix en un model previ a l'ensenyament de la
física quàntica, i això fa que diversos autors el consideren un obstacle fonamental a l'hora
d'aprendre models més vàlids.

Entre  els  investigadors  que  s'oposen  a  l'ensenyament  del  model  de  Bohr,  Fischler  i
Lichfeld  (1992)  argumenten que no obliga als  estudiants a reorientar  les concepcions
bàsiques i que els porta a construir models simplificats diferents al quàntic. És per això
que defenen que s'establisquen al més aviat possible els fonaments per a l'aprenentatge
dels objectius que es persegueixen, evitant així que es reforcen els conceptes que els
obstaculitzen.  Seguint  arguments  similars,  nombrosos  investigadors  han  apostat  per
models alternatius: Pospiech (1999 i 2000) defén l'aprenentatge de la física quàntica en el
seu estat final, evitant els models històrics i donant un paper fonamental al formalisme
matemàtic;  Budde,  Niedderer,  Scott  i  Leach (2002a  i  2002b)  introdueixen  un  model
dissenyat  amb  finalitats  didàctiques  per  evitar  l'ús  de  models  amb  òrbites;  Michelini,
Ragazzon, Santi i Stefanel (2000) defenen una proposta basada en el formalisme introduït
per Dirac i centrada en les matrius de Spin; Zollman, Rebellos i Hogg (2002) i Escalada,
Rebello  i  Zollman  (2004)  proposen  usar  diagrames  d'energia  per  representar  l'estat
energètic  de  l'electró  i  evitar  usar  el  concepte  d'òrbita,  diagrames rebutjats  per  altres
investigadors en tant que els consideren l'origen d'errors conceptuals (Gil i Solbes, 1993). 

Entre les opinions favorables, Taber (2001) aposta per introduir el model de Bohr a través
d'analogies amb el sistema solar en l'ensenyament secundari superior, donat el caràcter
excessivament abstracte dels  models quàntics més avançats,  i  li  atribueix  el  valor  de
model intermedi cap a l'aprenentatge de models posteriors. Justi i Gilbert (2000) aposten
per una aproximació històrica per introduir els models atòmics que evite la introducció de
models híbrids, i  justifiquen la presència del model de Bohr pel paper que va tindre a
l'hora d'introduir la quantització de l'energia i salvar els problemes que tenia la mecànica
clàssica per trobar una estructura atòmica estable. Petri i Niedderer (1998) el consideren
com un model més que els alumnes han de conèixer i defenen que cal introduir-lo fent
conscients als alumnes de l'existència de diversos models amb els seus respectius límits
de validesa, però sense fer un recorregut històric. Kalkanis i altres (2003) aposten per
comparar la física clàssica i la quàntica, ajudant als alumnes a identificar en elles dos
nivells de realitat que es relacionen a través de la comprensió del procés de crisi que va
portar a l'establiment del nou marc conceptual, estratègia en la qual el model de Bohr és
imprescindible perquè permet concretar les profundes diferències conceptuals existents
entre el paradigma clàssic i el quàntic, a pesar de no tindre cabuda en cap dels dos.

Aquestes  discrepàncies  sobre  els  models  objecte  d'aprenentatge  influeixen  sobre  les
estratègies d'aprenentatge, que presenten un caràcter encara més divers, com veiem tot
seguit.
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4.2.2. Estratègies d'ensenyament de la física quàntica

Com hem dit, les discrepàncies no afecten només als models que s'usen durant la unitat o
que s'estableixen com a objectiu d'aprenentatge, sinó que les estratègies seguides per al
disseny de les unitats també són molt diferents. En fem un breu repàs:
• Estratègies de caràcter empirista: Algunes d'elles s'han centrat especialment en

la interpretació d'espectres i en la quantització de  l'energia, com han fet Zollman ,
Rebellos i Hogg (2002) i Escalada, Rebello i Zollman (2004) en el nivell universitari,
basant-se en la construcció de diagrames d'energia (per evitar l'ús del model de
Bohr)  que  donen  compte  del  funcionament  d'aparells  quàntics  quotidians.  Una
vegada s'ha establit  la  quantització  de l'energia  aprofundeixen en l'estudi  de la
interferència  d'electrons,  arribant  al  principi  de  de  Broglie  i  les  funcions  d'ona.
L'estratègia  seguida és marcadament  empirista  i  es  recolza  en l'ultima fase en
aplicacions informàtiques per representar funcions d'ona i introduir l'efecte túnel.
Apunten que han obtingut resultats positius en els alumnes sobre la relació entre el
diagrama  d'energia  i  l'espectre,  tot  i  que  no  aporten  dades.  També  des  d'una
perspectiva  empirista,  Lawrence  (1996)  ha  treballat  l'efecte  túnel  amb
condensadors elèctrics, tot establint una analogia amb la física clàssica sobre la
capacitat de les partícules per travessar una barrera de potencial, analogia que ha
aprofitat per introduir la incertesa temps-energia.

• Estratègies basades en el formalisme matemàtic:  Aprofiten el  spin,  magnitud
exclusivament  quàntica,  per  introduir  el  formalisme matemàtic  (basat  en l'ús de
matrius) tot mostrant que les magnituds en física quàntica estan representades per
operadors, que les mesures – des del punt de vista matemàtic – consisteixen en
projeccions  sobre  els  autovectors  de  l'operador  i  que  abans  de  la  mesura  el
sistema està en un estat de superposició. Posteriorment, el formalisme matemàtic
desenvolupat s'aplica a l'anàlisi de fenòmens quàntics com ara la paradoxa EPR
(Pospiech, 1999), la doble refracció (Pospiech, 2000) o la polarització (Michelini,
Ragazzon, Santi i Stefanel, 2000).

• Estratègies basades en la interpretació qualitativa del formalisme: Partint del
model  de  Bohr,  proposen  interpretar  de  manera  qualitativa  la  funció  d'ona  per
analogia amb les ones estacionàries amb el suport de l'ordinador. Posteriorment
s'aplica  el  model  desenvolupat  a  una  àmplia  quantitat  de  fenòmens  de  física
atòmica,  química  i  física  de  l'estat  sòlid  com  els  espectres  o  les  dimensions
atòmiques (Niedderer i  Daylitz, 1999). Els resultats obtinguts posen de manifest
que  els  estudiants no  assoleixen  una  comprensió  acceptable  de  l'equació  de
Schrödinger, però que tot i  no aconseguir una major profunditat en la descripció
teòrica  sí  assoleixen  una  bona  comprensió  dels  conceptes  quàntics  bàsics.
Hoekzema, Van den Berg,  Schooten i  Van Dij  (2007)  segueixen una estratègia
similar  però  amb  un  model  explícit,  d'acord  amb  el  qual  un  sistema  lligat  (un
quàntum en un pou de potencial) es pot representar com una corda vibrant en
l'interior d'una caixa (model d'ona-partícula en una caixa) que equival a un pou de
potencial  infinit.  Amb  aquest  model  es  pot  obtindre  una  estructura  de  nivells
energètics per a l'àtom d'hidrogen (tot i  que resulta que l'energia de cada nivell
proporcional  a  n2 en  l'àtom  és  inversament  proporcional),  es  pot  entendre  la
formació de molècules i l'enllaç metàl·lic, dóna una explicació de l'elevada energia
d'enllaç nuclear i subnuclear, permet determinar de forma aproximada la massa del
protó a partir de les masses del quarks constituents i explicar els “colors” de les
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molècules grans amb molts enllaços carboni-carboni (com per exemple el carotè). 
• Estratègies basades en l'anàlisi  històrica i  epistemològica:  Kalkanis i  altres

(2003) i Hadzidaki (2008) aposten per aprofundir en la diferent visió del món que es
desprén de la física clàssica i la quàntica tot treballant amb detall el període de crisi
que va  portar  a  l'establiment  de  la  segona.  El  canvi  conceptual  assolit  seguint
aquesta estratègia prevén els estudiants que van a seguir  estudis superiors de
ciències de conceptualitzar les idees abstractes de la mecànica quàntica de forma
purament  matemàtica.  A més,  l'experiència  dels  autors  els  porta  a  indicar  que
també s'assoleix un canvi  actitudinal: els professors i  els estudiants mostren un
interés  creixent  en  el  contingut  quàntic  en  separar-lo,  en  un  sentit  ampli,  del
formalisme  matemàtic,  associant-lo  amb  les  situacions  històriques  en  què  va
aparèixer. Per la seua banda, Levrini i Fantini (2013) es centren en anàlisis guiades
dels principals debats històrics i epistemològics que van portar a l'establiment de la
física  quàntica,  com el  debat  entre  Bohr  i  Einstein  sobre  el  determinisme o  la
discussió entre Bohr i Heisenberg sobre la interpretació del principi d'incertesa. 

• Estratègia basada en el principi  d'acció mínima: Cuppari,  Rinaudo, Robutti  i
Violino (1997) aposten per trobar punts en comú entre la física clàssica i la quàntica
en  lloc  de  centrar-se  en  les  diferències.  Concretament,  proposen  introduir  la
magnitud  acció  i  la  seua quantització  usant  l'espai  fàsic  i  sistemes  oscil·latoris
clàssics. Tot seguit introdueixen la constant de Planck com a quàntum d'acció i es
discuteixen els límits entre la física clàssica i la mecànica quàntica en termes de la
relació entre la variació de l'acció del sistema i el valor finit del quàntum d'acció tot
posant de manifest la quantització de l'energia en els sistemes microscòpics, que
finalment relacionen amb el principi d'incertesa.

• Estratègia basada en un model didàctic (no històric): Budde, Niedderer, Scott i
Leach (2002a i 2002b) introdueixen amb finalitat didàctica un model atòmic visual
que  contempla  l'existència  de  nivell  energètics  sense  que  mantinga  idees
clàssiques. El model, que rep el nom d'Electronium consisteix en una substància
fluida que està distribuïda al voltant del nucli de manera continua amb una densitat
de  càrrega  inversament  proporcional  al  radi.  Aquesta  imatge  recorda,  en  gran
mesura,  el  model  del  núvol  electrònic  i  a  la  primera  interpretació  que  va  fer
Schrödinger  de  la  funció  d'ona  que  hem exposat  en  el  capítol  anterior.  Usant
aquest  model  els  autors  interpreten  l'absorció  o  l'emissió  com una  expansió  o
contracció del fluid elèctric (tot i que no expliquen per quin motiu el fluid elèctric sols
pot presentar unes distribucions determinades que es corresponen amb els nivells
quàntics), amb la qual cosa es poden interpretar l'enllaç, les mesures de densitat
de càrrega, les dimensions dels àtoms, els espectres i  l'experiment de Franck i
Hertz. 

Tot  plegat  posa de manifest  que  no són poques les discrepàncies en la  investigació
didàctica,  tant  sobre els  models que cal  establir  com a objectiu  en la  unitat  de física
quàntica – i els que cal treballar durant la unitat – com les estratègies a seguir per assolir
els objectius.  És per  això que tot  seguit  presentem la nostra proposta i  recordem els
motius que ens han portat a plantejar-la.
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4.3. Idoneïtat de la unitat de física quàntica “Com s'emet i absorbeix la llum?” com a
estratègia per a la construcció i ús de models.

Durant el disseny de la unitat, en el capítol 3, hem establit la fita orientadora i les fites
parcials en base als models que perseguim amb el desenvolupament de la unitat, a més
dels indicadors de comprensió que ens orientaran a l'hora de decidir si les fites s'estan o
no s'estan assolint.  Així,  ja  des de l'inici  de  la  unitat  és  requereix  que els  estudiants
tinguen  un  model  clàssic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  basat  en  l'oscil·lació  de
partícules carregades. Això implica disposar d'un model atòmic, format per un nucli positiu
i  electrons  orbitant  al  seu  voltant  (i  per  tant  en  moviment  periòdic),  i  d'un  model  de
radiació,  d'acord  amb  el  qual  aquesta  és  una  ona  caracteritzada  per  l'amplitud  i  la
freqüència. Aquest model de partida es posa a prova per explicar fenòmens d'emissió i
absorció de radiació tot tractant de trobar explicació a fets experimentals, com l'espectre
de l'hidrogen. És així com, des d'un primer moment, els models formen part de la unitat,
s'usen per representar, explicar i predir i es modifiquen en la mesura en què no poden
donar compte de resultats experimentals.

És  precisament  en  detectar  mancances  en  els  models  clàssics  quan  comencen  a
modificar-se,  introduint  els  principis  quàntics  i  establint  els  primers  models  que  els
contemplen: el model de Bohr per a l'àtom i el fotó – considerat com un paquet d'energia –
per  a  la  radiació.  Ambdós models,  en  un primer  moment,  són de naturalesa icònica,
permeten representar entitats no visibles i, mitjançant seqüències, els processos en què
participen. Ara bé, donar compte dels fets experimentals sota estudi requereix aprofundir
en l'aspecte quantitatiu, aprofundir en el disseny dels models de manera que siguen útils
també per fer càlculs, contrastar-los i ajustar el models si les prediccions no coincideixen
amb les mesures. Aquesta necessitat porta a l'elaboració d'un segon model, el diagrama
d'energia, que ja no té naturalesa icònica sinó matemàtica i que no substitueix a l'anterior
sinó  que  el  complementa,  en  tant  que  cadascun  d'ells  s'ha  d'usar  amb  una  finalitat
diferent.  L'estudi  de  diversos  fets  experimentals  porta  a  introduir  modificacions
successives,  i  fins i  tot  a  desenvolupar  en  profunditat  la  capacitat  de  modelatge dels
alumnes, que han d'adaptar el model d'estats estacionaris quàntics a cada nova situació
(un metall, un làser, un led, etc.). 

Pel que fa al model de Bohr, considerem que aquest tractament evita que es convertisca
en un obstacle, fent que es valore com un pas més en la construcció de models cada
vegada  més complexos  i  que responen  a  intencions diferents.  De fet,  la  investigació
també  ha  posat  de  manifest  que  els  models  que  usen  els  estudiants,  tant  en  física
quàntica com en altres camps, no són mútuament excloents (McKagan i altres, 2008b;
Tamayo  i  Sanmartí,  2007;  Oh  i  Oh,  2011).  En  contra  del  que  s'estableix  en  algunes
investigacions (Fischler i Lichfeld, 1992, Niedderer i altres, 1999, Ke, Monk i Duschl, 2005)
en les que es pretén determinar quin model atòmic han adquirit els alumnes, diversos
treballs posen de manifest que els alumnes responen de manera diferent sobre el model
d'àtom que consideren correcte depenent de la pregunta que se'ls plantege (Olsen, 2001;
Tsaparlis i Papaphotis, 2009), evidenciant així que coneixen diversos models. És per això
que  el  model  de  Bohr  ha  de  ser  considerat  com  un  pas  intermedi  inevitable  en
l'aprenentatge de nous models i l'ensenyament de la física quàntica ha de contribuir a
atorgar  a  cada model  el  paper  que té  en  lloc  de  convertir-lo  en  un obstacle  (Petri  y
Niederer, 1998; Müller i Wiesner, 2002, Stefani i Tsaparlis, 2009). A més, els models que
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hem establit  com a objectiu de l'aprenentatge responen a diverses representacions, la
qual cosa permet als alumnes assolir un coneixement més complet i detallat del sistema
sota estudi (Adúriz-Bravo i Morales, 2002). Concretament, les representacions icòniques
dels àtoms ajuden a la visualització dels processos, a representar la interacció individual
entre els àtoms i la radiació, mentre que els diagrames d'energia permeten analitzar amb
major detall els aspectes quantitatius, parlar de probabilitats, etc. 

En el capítol anterior hem posat de manifest que els models elaborats tenen capacitat
predictiva i explicativa, la qual cosa permet arribar a un consens sobre la validesa per
explicar l'emissió i absorció de radiació, finalitat per a la qual havien estat establits. Però
també es posa de manifest que no són coherents  amb la física coneguda fins el moment,
i  això  obliga  a  noves  modificacions,  tot  i  la  validesa  experimental,  com hem apuntat
anteriorment en aquest mateix capítol. Tot plegat permet eixir al pas de simplificacions
perilloses  (Levrini  i  Fantini,  2013),  usant  models  històrics  que  eviten  caure  en
simplificacions semiclàssiques, alhora que la construcció del model contempla un procés
no lineal,  amb avanços i  retrocessos, molt  ampli  des del  punt  de vista  experimental  i
aplicat.

El model de quàntum que establim porta a considerar-lo una ona quan es propaga i una
partícula quan es detecta (o interacciona). Aquesta interpretació de la dualitat és coherent
amb la proposada per altres investigadors, com Cheong i Song (2014). Per la naturalesa
icònica, permet representar l'avanç d'un quàntum com a ona, i això porta a identificar els
fenòmens ondulatoris que pot patir el quàntum en funció de les condicions a què està
sotmés. A més, la relació entre la probabilitat de detectar el quàntum (com a partícula) i
l'amplitud de l'ona, que es pot representar gràficament tot i que només siga amb caràcter
qualitatiu,  és  imprescindible  per  connectar  la  naturalesa  quàntica  amb  el  principi
d'incertesa, per posar en evidència les diferències irreconciliables entre el comportament
dels quàntums i el de les partícules clàssiques que són usades per fer prediccions i per
explicar resultats.  El  model,  novament,  destaca tant per la seua capacitat  explicativa i
predictiva, així com per ser una representació de la realitat i no una imatge a escala.

No només els models proposats, sinó que també l'estratègia problemetitzada proposada
per a la unitat “Com s'emet i absorbeix la llum?” respon als principals objectius en què es
basen les estratègies presentades en l'apartat anterior:
• Contempla la realització de treball experimental, la posada a prova dels models

a través del disseny d'experiències, en les quals es recullen dades reals. A més, i
eixes són dues diferències significatives respecte a la proposta de Zollman i altres
(2002) i Escalada i altres (2004), la investigació es fonamenta en les idees i en una
estratègia  prèviament estructurada i  consensuada,  allunyant-se de l'empirisme i
l'inductisme, alhora que es busca donar compte tant de les freqüències com de
intensitat de la radiació absorbida o emesa.

• Posa de manifest la validesa contextual dels models històrics, dels problemes
a  què  es  van  enfrontar  els  científics  i  que  van  portar  a  construir-los  i  de  les
dificultats  que  no  van  poder  afrontar  i  que  van  portar-ne  a  la  modificació  i
superació.

• No introdueix nous models diferents als històrics, ni models mixtos que puguen
constituir  un  obstacle  per  a  l'aprenentatge  de  models  posteriors,  si  bé  cal
reconèixer que s'afegeix al model de Bohr la interpretació que Einstein va fer de la
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intensitat de les radiacions emeses pels àtoms.
• Evita  l'obstacle  que  suposa  el  formalisme  matemàtic,  centrant-se  en  els

aspectes  conceptuals  i  en  les  interpretacions  qualitatives.  Cal  reconèixer  que
aquesta,  més  que  una  característica,  és  una  necessitat,  ja  que  qualsevol
aproximació  al  formalisme  matemàtic  de  la  física  quàntica  supera  de  molt  els
coneixements matemàtics dels alumnes de 2n de batxillerat.

A més d'això, és coherent amb totes les característiques de l'ensenyament basat en els
models, i això per diversos motius:
• Segueix una estratègia coherent amb el treball científic i amb les seqüències

d'establiment,  posada  a  prova,  ús  i  avaluació  de  models.  De  fet,  així  és
constata en el gràfic d'estructura problematitzada (gràfic 3.1). La unitat comença
amb un procés d'orientació i plantejament de problemes en el qual els alumnes se
n'adonen de l'existència de dificultats, de fenòmens que no es poden explicar amb
els coneixements que tenen, i  s'impliquen de manera activa. Això es fa, a més,
tenint en compte els problemes que històricament van donar lloc als coneixements
que  es  pretén  que  adquirisquen  els  alumnes.  Seguidament  s'estableix  una
estratègia per fer front als problemes plantejats, fase en la qual l'argumentació és
fonamental en tant que és imprescindible que els estudiants siguen partícips i que
la consideren tant pròpia com compartida.

• Durant  el  desenvolupament  de  l'estratègia  es  requereix  que  els  alumnes
treballen amb models,  que expressen els models mentals,  que els defenguen,
que els usen per dissenyar experiències que permeten posar-los a prova, la qual
cosa  exigeix  que  comparen  els  models  proposats  (a  títol  d'hipòtesi)  amb  els
objectes  o  fenòmens  estudiants,  que  identifiquen  les  característiques  més
rellevants, que facen prediccions sobre el comportament del sistema i establisquen
mecanismes per prendre resultats i contrastar-los amb les prediccions fetes a la
llum del model. Els models així construïts s'usen (i ajusten) posteriorment per donar
explicació a nous fenòmens. És en tota aquesta fase del desenvolupament de la
unitat on es veu d'una manera més clara que els models són representacions de la
realitat i que s'estableixen amb finalitats explicatives i predictives, així com el paper
que juguen com a ponts entre la teoria i l'experiència. Tot i el que acabem de dir,
també hem de destacar que els models formen part de l'estratègia des d'un primer
moment, ja que juguen un paper fonamental en la identificació dels problemes i
l'establiment  d'estratègies.  Sense  anar  més  lluny,  els  alumnes  no  identificaran
problemes – i no s'implicaran en la trobar-ne una solució – si no se n'adonen de les
mancances dels seus models.

• Es valoren els límits de validesa dels models establits durant la part final de
l'estratègia, la qual cosa requereix que es posen a prova més enllà del conjunt de
situacions per a les quals han estat dissenyats. Novament, es requereix que es
facen prediccions i que es contrasten, ja siga a través de l'experiència o buscant la
coherència amb altres models, lleis o teories que formen part del bagatge científic
dels estudiants. 

Aquesta proposta didàctica té exigències per al professorat, que habitualment ha centrat
la seua tasca en la transmissió de models en l'estat final, sense qüestionar si són adients
ni  sol·licitar  als  alumnes  que  treballen  en  millorar-los  (Schwarz  i  altres,  2009).  Les
analitzem tot seguit.
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4.4.  Exigències  per  al  professorat  d'una  unitat  basada  en  els  models  i  en  el
modelatge

Les exigències a què fem referència afecten tant  als coneixements i  formació com al
paper que el professorat desenvolupa en l'aula. Pel que fa als coneixements i capacitats,
Justi i Gilbert (2002b) constaten que, a més de tindre mancances en la comprensió del
concepte de model, només la tercera part dels professors consideren que els models fan
la ciència més interessant, ajuden en l'ensenyament aportant un marc per a la comprensió
i  l'explicació  i  serveixen  de  referència  per  valorar  l'aprenentatge  dels  estudiants.  Així
mateix apunten que, des d'una perspectiva constructivista, si els professors reconegueren
la importància dels models per a l'ensenyament de la ciència, no només usarien models
en les seues presentacions sinó que (i això és més important) plantejarien oportunitats per
a què els alumnes participaren en activitats de modelatge i coneixerien com conceben el
concepte  de  model.  Tot  això  requereix que  els  professors  coneguen  el  contingut  de
l'assignatura  en  termes  de  models,  que  puguen  decidir  quan,  com  i  perquè  s'han
d'introduir els models i el modelatge i que tinguen capacitat per crear els models i les
activitats d'aprenentatge adients (Gilbert, 2004). 

En referència al paper del professor a l'aula, la construcció de models és una activitat amb
un gran potencial per implicar als alumnes en la tasca de “fer ciència”, “pensar sobre la
ciència” i  “desenvolupar un pensament científic i  crític”, la qual cosa requereix que tot
tinga lloc en un clima de participació cooperativa (Justi, 2006). Concretament, el paper del
professor s'entén com el d'un guia i facilitador de l'aprenentatge que contribueix a què els
alumnes prenguen part de manera activa en el procés de construcció de coneixements,
proposant,  justificant  i  reformulant  críticament  els  models  sota  estudi  (Passmore  i
Svoboda, 2011; Cardoso i Justi, 2013). La investigació també ha reconegut la importància
de la motivació i l'expectativa del professorat sobre els seus alumnes, destacant que la
rutina i  les expectatives  que sobre els  alumnes crea l'ensenyament habitual  estan en
disjuntiva amb els aspectes més importants de la pràctica científica  (Schwarz i  altres,
2009). 

Constatem que, tot plegat, coincideix amb el paper que havíem establit que ha de portar a
terme el  professor,  i  els  coneixements que ha de tindre,  per  desenvolupar  una unitat
problematitzada a través de la investigació guiada.

Una vegada hem justificat la idoneïtat de la unitat dissenyada, la coherència amb el que
estableix la investigació sobre ensenyament i  aprenentatge de models i les diferències
significatives respecte a altres propostes didàctiques, portarem a terme un estudi empíric
per mostrar la rellevància de les fites parcials, els indicadors de comprensió i els possibles
obstacles establits durant el disseny de la unitat.
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Capítol 5. En quina mesura l'estructura problematitzada
elaborada és didàcticament rellevant?

5.1. Formulació i justificació de la primera hipòtesi

En el capítol  3 hem fet un estudi històric i  epistemològic que ens ha permés extraure
resultats útils per organitzar l'ensenyament de la física quàntica. Així, hem identificat les
idees clau que són necessàries per dissenyar una unitat didàctica amb una estructura
problematitzada, d'acord amb el que havíem establit en el capítol 2. Aquestes idees clau
són la resposta fonamentada a les següents preguntes:
• Quins  problemes  estan  en  l'origen  de  les  teories  i  models  que  volem  que

aprenguen els nostres alumnes? 
• Quin problema considerem adient plantejar per organitzar l'estructura de la unitat al

seu voltant? 
• Quina estratègia, índex o pla d'investigació s'ha de seguir per avançar en la solució

del problema plantejat? Com planificar l'avaluació per a què oriente i impulse la
investigació?

L'estudi històric i epistemològic i les consideracions didàctiques ens han portat a plantejar
la  unitat  didàctica  al  voltant  del  problema  Com s'emet  i  absorbeix  la  llum? Ens  han
permés,  també,  establir  una  seqüència  lògica  per  avançar  en  la  resolució  d'aquest
problema, alhora que hem identificat fites parcials o indicadors de comprensió del model
d'emissió  i  absorció  de  radiació  i  obstacles  conceptuals  i  epistemològics  que
previsiblement  caldrà  superar  per  a  què aquest  model  siga  adquirit  pels  alumnes.  El
coneixement  en  profunditat  del  model  ens  ha  de  permetre,  d'acord  amb el  que  hem
establit  en  el  capítol  2,  establir  una  seqüència  d'activitats  (estructura  fina)  i  els
procediments d'avaluació.

Ara  bé,  per  dissenyar  la  seqüència  d'activitats  que  es  portarà  a  terme  durant  el
desenvolupament de la unitat és imprescindible contemplar les idees i raonaments dels
estudiants. L'estudi històric i epistemològic ens permet dissenyar i portar a terme un estudi
empíric  on  es  constate  la  validesa  de  les  nostres  prediccions  alhora  que  s'obtinga
informació  directa,  molt  valuosa,  de  les  idees  i  raonaments  dels  estudiants  per
contemplar-los en l'elaboració de l'estructura fina. Ens referim a:
• Evidències  dels  raonaments  usats  pels  alumnes  que  servisquen  per  dissenyar

activitats que desperten raonaments no arbitraris dirigits a l'establiment dels models
que es pretenen adquirir.

• Evidències  dels  raonaments  espontanis  que  permeten  plantejar  activitats  per
posar-los a prova.

• Propostes de dissenys pràctics i aparells tecnològics que es poden fer i usar per
aprofundir  en els  conceptes clau,  millorar les actituds cap a la ciència i  el  seu
aprenentatge, implicar els alumnes, etc.

• L'establiment d'un procediment d'avaluació que permeta superar els obstacles i que
oriente l'aprenentatge.

• Etc.
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Concretament, l'estudi empíric es basa en la posada a prova de la següent hipòtesi:

H1.- Les fites parcials, els indicadors de comprensió i els obstacles identificats per
a la comprensió de com s'emet i absorbeix la radiació són rellevants per a la millora
didàctica.

En particular, establim tres derivacions de la hipòtesi:

H1.1.- Els alumnes no assoleixen els indicadors de comprensió i les fites
parcials a través de l'ensenyament habitual.

H1.2.- Els professors de Física i Química presenten carències que afecten a
la  comprensió  d'aspectes  clau  del  mecanisme  d'emissió  i  absorció  de
radiació i a la naturalesa dels quàntums.

H1.3.-  L'ensenyament  habitual  no  contempla  els  obstacles  detectats  en
l'estudi històric i epistemològic i té un caràcter marcadament formulístic i
aproblemàtic.

La literatura didàctica ja recull evidències sobre les idees alternatives dels estudiants, les
mancances dels professors i de l'ensenyament habitual:
• La investigació ha constatat que els continguts quàntics s'aborden sense tindre en

compte les dificultats que van originar la crisi  de la física clàssica, la qual cosa
porta als alumnes a a errors conceptuals que són una conseqüència de la mescla
de concepcions clàssiques i quàntiques (Solbes, 1996). De fet, alumnes ni tan sols
són capaços de citar els  fenòmens experimentals que van posar de manifest les
mancances de la física clàssica i que van portar a l'establiment de la física quàntica
(Gil i Solbes, 1993, Sinarcas i Solbes, 2013). 

• Pel  que  fa  a  l'emissió  i  absorció  de  radiació,  la  investigació  és  molt  escassa.
Thacker (2003) i Steinberg (1996) constaten que els alumnes atribueixen càrrega
elèctrica a la llum quan s'enfronten a l'explicació de l'efecte fotoelèctric; Klassen
(2009) indica que, pel que fa a l'efecte fotoelèctric, només Steinberg i altres (1996)
han estudiat les dificultats dels alumnes per explicar l'efecte fotoelèctric usant el
concepte de fotó,  tot  i  que l'estudi  no s'ha centrat  en els conceptes sinó en el
muntatge experimental. Més concretament, Steinberg i altres (1996) i McKagan i
altres (2008a) afirmen que els alumnes universitaris tenen dificultats per entendre
el  circuit  amb  el  qual  s'estudia  experimentalment  l'efecte  fotoelèctric,  no  són
capaços d'indicar com varia la intensitat de corrent a través del circuit en variar la
diferència de potencial aplicada o la freqüència i la intensitat de la radiació incident.
Altres problemes, com els espectres, que estan en l'origen de la teoria quàntica,
han  rebut  també  molt  poca  atenció,  i  només  s'ha  establit  al  respecte  que  els
estudiants identifiquen l'energia del fotó emés per un àtom amb l'energia de l'estat
estacionari  de l'àtom,  en lloc d'associar-la  a la  diferència d'energia entre l'estat
inicial  i  final  (Rebello i  Zollman, 1999;  Zollman i  altres, 2002;  Escalada i  altres,
2004). Ivanjek  i  altres  (2015a i  2015b)  han  aprofundit  en  les  dificultats  dels
estudiants en la interpretació dels espectres, però han estudiat únicament el cas de
l'espectre d'emissió.  Respecte al  model  d'àtom, s'ha constatat  que els  alumnes
tenen  dificultats  per  imaginar  un  model  atòmic  tridimensional,  que  adquireixen
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models que no associen a experiències de la vida quotidiana i aquests són, a més,
una  col·lecció  de  fets  aïllats  i  fragmentaris  (Johnston  i  altres,  1998;  Fletcher  i
Johnston, 1999).

• Molta més atenció han rebut les concepcions dels estudiants sobre les diferències
entre la física quàntica i la física clàssica. Hadzidaki (2008) indica que, fins i tot en
els alumnes universitaris, la física clàssica exerceix una forta acció competitiva i fa
de punt de referència per a cada nova idea, constituint un nucli de coneixements
que es manté fins i tot després de l'ensenyament. Així, les relacions deterministes
de  la  física  clàssica  impedeixen  el  desenvolupament  del  model  probabilístic
(Kalkanis i altres, 2003) alhora que l'alt nivell d'abstracció i complexitat dels models
quàntics – com el model d'orbitals de l'àtom – porta als estudiants a recórrer a les
imatges clàssiques per imaginar mentalment àtoms o electrons (Petri i Niedderer,
1998).  Olsen  (2002)  va  més  enllà  i  evidencia  que  fins  i  tot  quan  els  alumnes
incorporen  aspectes  purament  quàntics  –  com  la  dualitat  –  al  seu  camp  de
coneixements a través de l'ensenyament habitual, no són capaços de justificar-los i
es  limiten  a  repetir  allò  que  se'ls  ha  transmés  o  no  tenen  les  capacitats
lingüístiques necessàries per expressar-se. Baily i Finkelstein (2009, 2010a, 2010b
i 2014) constaten, a més, que els estudiants no tenen un model coherent per a
interpretar  els  fenòmens  quàntics,  i  que  es  valen  de  diverses  interpretacions
actuals o històriques en funció dels fenòmens o qüestions a què s'enfronten.

• Respecte  als  models  quàntics  de  la  matèria  i  la  radiació,  la  investigació  ha
constatat que els llibres de text no donen una visió correcta del procés històric que
va portar a la comunitat científica a la construcció del concepte de quàntum com a
ens diferent a les ones i  les partícules (Niaz i  Marcano,  2012).  A més,  per  als
alumnes suposa un gran esforç  d'abstracció  el  fet  d'haver  de  construir  models
abstractes  a  partir  de  les  imatges  “pictòriques”  que  tenen  de  les  ones  i  les
partícules (Johnston i altres, 1998), motiu pel qual mantenen una concepció dels
fotons i electrons com a partícules clàssiques (Fischler i Lichfeld, 1992;  Fischler,
1999; Budde i altres 2002a i 2002b) alhora que usen les lleis i models clàssics per
interpretar  fenòmens  quàntics  (Thacker,  2003).  No  desenvolupen  un  model  de
quàntum  únic  per  a  la  matèria  i  radiació,  acomodant  el  concepte  de  dualitat
quàntica  al  model  clàssic  (Olsen,  2001):  tracten   els  electrons  com  ens  de
naturalesa diferent als fotons (Vokos i altres, 2000; Olsen, 2002) i atribueixen totes
les propietats clàssiques al model corpuscular considerant, per exemple, que el fotó
té massa (Olsen, 2002). Pel que fa a la naturalesa dual dels quàntums, atribueixen
característiques  ondulatòries  o  corpusculars  als  fenòmens  en  funció  de
l'experiència  que  es  porta  a  terme  (Fischler,  1999);  mesclen  els  dos  models
clàssics imaginant que les partícules fan un moviment sinusoïdal (Steinberg, 1996 i
1999;  Rebello  i  Zollman,  1999)  o representen un electró  com una ona estàtica
considerant que aquesta és la imatge que es veuria si es prenguera una fotografia
(Rebello i Zollman, 1999).

• La interpretació que del principi d'incertesa fan els alumnes també està influenciada
per la física clàssica (Fletcher, 1999). Així, consideren la mesura com un procés a
través del qual es posa en coneixement el valor d'una magnitud, que tenia un valor
fix  i  desconegut,  en  lloc  de  considerar  l'estat  previ  de  la  magnitud  com  una
supersposició de possibles resultats (Budde i altres, 2002; Kalkanis i altres, 2003) i
consideren la  incertesa com un error  en  la  mesura  (Budde i  altres,  2002a i  b;
Johnston i altres, 1998).
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• Respecte  al  model  quàntic  d'àtom,  es  constata  que  els  alumnes  confonen  els
conceptes  d'òrbita,  capa,  orbital  i  nuvol  d'electrons (Harrison  i  Treagust,  2000;
Taber, 2002a), alhora que representen els orbitals com a un espai finit (Tsaparlis i
Papaphotis,  2002).  A més,  mesclen  conceptes  clàssics  i  quàntics,  i  diferents
característiques  dels  models  atòmics  que  històricament  s'han  proposat,  quan
interpreten l'estructura dels àtoms o molècules (Taber, 2002b; Stefani i Tsaparlis,
2009). 

Moltes d'aquestes mancances estan relacionades, en gran mesura, amb els indicadors de
comprensió, les fites parcials i els possibles obstacles que hem establit en el capítol 3.
Tanmateix, en cap d'elles s'ha estudiat la capacitat que tenen els alumnes per usar els
models  clàssics  i  quàntics  d'una  manera  coherent  per  enfrontar-se  a  l'explicació,
interpretació i predicció de fenòmens i resultats experimentals. Concretament, parlem de
que  no  s'ha  estudiat  en  quina  mesura  l'ensenyament  tradicional  –  representat
principalment pels llibres de text – els professors i especialment els alumnes de batxillerat:
• Identifiquen  les  mancances  de  la  física  clàssica  a  l'hora  d'interpretar  els  fets

experimentals que van portar a l'establiment de les primeres hipòtesis quàntiques,
la qual cos suposa anar més enllà de citar aquestes experiències.

• Usen models que contemplen la quantització de l'energia per explicar fenòmens
d'emissió i absorció de radiació, problema que està en l'origen de la teoria quàntica,
tot donant compte de la freqüència i la intensitat de la radiació emesa o absorbida,
ni  tampoc  en  quina  mesura  s'usa  un  model  de  forma  coherent  per  explicar
fenòmens relacionats, com els espectres d'emissió i absorció i l'efecte fotoelèctric. 

• Usen un model de quàntum que explica, alhora, el comportament de les partícules
materials i de la radiació, amb caràcter explicatiu i predictiu, que no té cabuda dins
del paradigma clàssic i que s'introdueix per superar la crisi que es crea en la física
com a resultat de la introducció de les primeres hipòtesis quàntiques.

Seguidament, presentem els instruments que hem elaborat per a operativitzar i posar a
prova la primera hipòtesi.

5.2. Operativització de la primera hipòtesi

En tant  que pretenem posar  de  manifest  la  rellevància de  les  conclusions de l'estudi
històric i epistemològic per a la millora de l'ensenyament, les fites parcials, els indicadors
de comprensió i els possibles obstacles que hem establit en el capítol 3 són les idees clau
que usarem per a contrastar la hipòtesi. Tot seguit indiquem, de manera detallada, quines
conseqüències ens permeten constatar cada derivació de la hipòtesi.

El nostre primer objectiu és verificar que els estudiants no han assolit els indicadors de
comprensió després de l'estudi de la física quàntica i que existeixen i persisteixen en ells
els obstacles identificats en l'estudi històric i epistemològic. En la taula 5.1 es recullen els
indicadors de comprensió i els obstacles que, pensem, detectarem en els alumnes.

140



Capítol 5. L'estructura problematitzada és didàcticament rellevant?

Taula 5.1: Operativització de H1.1.
L'adquisició d'un model quàntic
que  explique  l'emissió  i
absorció de radiació implica:

En  canvi,  els  alumnes  després  de  l'ensenyament
habitual:

A.- Reconèixer la incapacitat dels
models  clàssics  per  explicar
aspectes  concrets  d'alguns
fenòmens d'emissió i  absorció de
radiació.

A1: No reconeixen que les teories i models clàssics no poden
explicar l'emissió i absorció de radiació.

B.-  Disposar  d'un  model  quàntic
de distribució  de  l'energia  en  els
àtoms i en la radiació.

B1. Tenen concepcions errònies sobre l'àtom

B1.1: Consideren que l'àtom pot tindre una energia diferent a
la d'un estat estacionari.

B1.2: Consideren que l'estat de menor energia és el de 0 eV.

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació

B2.1:  Consideren  que  l'energia  d'un  fotó  es  pot  absorbir
parcialment.

B2.2: No relacionen la freqüència de la radiació amb l'energia
dels fotons que la constitueixen.

B2.3:  No  relacionen  la  intensitat  d'una  radiació  amb  la
quantitat i tipus de fotons que la constitueixen.

B2.4:  Relacionen  la  intensitat  d'una  línia  espectral  amb el
gruix.

B3. Tenen concepcions errònies del procés d'absorció i
emissió

B3.1: Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació
sense que es produïsca cap canvi en la seua configuració.

B3.2:  Relacionen  les  característiques  de  la  radiació
únicament  amb  un  dels  estats  entre  els  que  té  lloc  la
transició.

B3.3: Consideren que l'àtom pot fer transicions entre estats
estacionaris  entre  els  quals  hi  ha  una  diferència  d'energia
diferent a la del fotó emés o absorbit.

B3.4: Consideren que un àtom o un electró poden emetré o
absorbir més d'un fotó en fer una transició.

B3.5. Consideren que un àtom pot absorbir diversos fotons i
fer transicions successives cap a estats de major energia.

B3.6: Consideren que els processos d'emissió i absorció són
deterministes: es pot predir amb absoluta certesa la radiació
que emetrà un àtom excitat.

B3.7: Confonen l'emissió i l'absorció de radiació
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Taula 5.1 (continuació): Operativització de H1.1.
C.- Reconèixer les contradiccions
entre  la  física  clàssica  i  la  física
quàntica.

C1:  No  són  conscients  de  les  mancances  del  model
corpuscular  del  fotó de radiació  per  explicar  els  fenòmens
ondulatoris que donaven suport al model clàssic de radiació.

C2: Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball
científic,  caracteritzada  per  un  creixement  lineal  dels
coneixements.

D.-  Apropiar-se  d'un  model  de
quàntum que permeta recuperar la
coherència,  cosa  que  suposa
concebre els quàntums com ens la
propagació  dels  quals  s'ha
d'explicar  usant  el  model  clàssic
d'ona i la interacció dels quals s'ha
d'explicar fent ús del model clàssic
de partícula.

D1.  Tenen un model  clàssic,  o  una  mescla  de  models
clàssics, per a la llum.

D1.1: Consideren que la llum està formada per partícules.

D1.2: Consideren que la llum està formada per ones.

D1.3: Consideren que la llum està formada per raigs.

D1.4: Consideren un model híbrid per a la llum d'acord amb
el qual:
• D1.4.1: La llum és una ona i una partícula alhora.
• D1.4.2: La llum és una ona o una partícula en funció

de l'experiència a què se sotmet.
• D1.4.3:  Consideren  que  la  llum  està  formada  per

raigs, a més d'ones i partícules.

D2.  Tenen un model  clàssic,  o  una  mescla  de  models
clàssics, per als electrons.

D2.1: Consideren que els electrons són partícules.

D2.2: Consideren que els electrons són ones.

D2.3: Consideren un model híbrid per als electrons d'acord
amb el qual:
• D2.3.1: Els electrons són ones i partícules alhora.
• D2.3.2: Els electrons són ones o partícules en funció

de l'experiència a què se sotmeten.

D2.4: Consideren l'electró com un núvol de càrrega.

Tot  i  que  està  àmpliament  reconegut  per  part  dels  investigadors  en  didàctica  de  les
ciències que els alumnes tenen idees alternatives sobre els conceptes i models científics
abans d'estudiar-los són diversos els investigadors que defenen que els alumnes no tenen
idees alternatives sobre la física quàntica abans de la instrucció sinó que aquestes estan
causades per les concepcions alternatives clàssiques que l'ensenyament anterior no ha
pogut  eliminar  i  per  el  mateix  procés  d'ensenyament  de  la  física  quàntica  (Fischler  i
Lichfeld,  1992;  Gil  i  Solbes,  1993,  Niaz  i  Fernández,  2008).  És  per  això  que  no
considerem necessari fer un estudi dels coneixements dels alumnes abans de treballar la
unitat, centrarem la nostra investigació en els coneixements adquirits després d'impartir-
la, tant en estudiants de batxillerat com en estudiants universitaris.

La segona derivació de la hipòtesi fa referència a les mancances dels professors. Resulta
evident pensar que els alumnes no poden adquirir un model correcte per explicar l'emissió
i  absorció  de  radiació  si  els  professors  no  l'han  adquirit  amb  anterioritat.  De  fet,  un
coneixement en profunditat del contingut científic és un requisit imprescindible que ha de
complir qualsevol professor. Pretenem constatar que els professors presenten mancances
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semblants  a  les  que  presenten  els  alumnes  i  que  han  quedat  recollides  en  la  taula
anterior, alhora que conceben la física quàntica com un camp merament acadèmic, quasi
anecdòtic, sense connexió amb la quotidianitat.

Per  provar  de  manera  completa  que  l'ensenyament  habitual  no  contempla  les  fites
parcials, els indicadors de comprensió i els possibles obstacles, alhora que presenta un
caràcter marcadament aproblemàtic i formulístic, centrarem la nostra anàlisi en els llibres
de text i  les proves d'accés a la universitat,  els quals tenen una gran influència sobre
l'ensenyament. Per fer-ho, establim quatre conseqüències contrastables:

• H1.3.1.- La presentació dels models atòmics de Thomson i Rutherford que es
fa  en  els  llibres  de  text  no  s'ajusta  als  models  històrics  i  no  mostra  els
problemes que permetien superar. Tot i que els models de Thomson i Rutherford
no són models atòmics quàntics, els problemes a què pretenien donar resposta
coincideixen en gran mesura amb els que van donar origen als models quàntics de
l'àtom:  els  espectres  d'emissió  i  absorció,  la  radioactivitat,  les  propietats
periòdiques  dels  elements,  etc.  El  fet  de  no  aprofitar  la  introducció  d'aquests
models per plantejar els problemes i posar de manifest les mancances de la física
clàssica per fer-los front  constitueix una oportunitat  perduda per  fer els primers
passos en la  construcció  dels  coneixements  quàntics,  alhora  que es  dóna una
imatge incorrecta de la ciència i del treball científic. Això s'evidencia en què:
◦ No es contemplen totes les característiques fonamentals dels models històrics.
◦ No es posa a prova el model, mostrant els problemes que permetia superar i els

que no.
◦ Es dóna una imatge incorrecta de la ciència i del treball científic.

• H1.3.2.- La introducció del concepte de fotó que es fa en els llibres de text no
transmet  una  imatge  sobre  la  naturalesa  de  la  ciència  i  el  coneixement
científic propera a les concepcions actuals. La introducció de la hipòtesi del fotó
en 1905 per part d'Einstein ha estat considerada per diversos historiadors com el
primer pas sòlid en l'establiment d'una nova teoria que trencara amb els conceptes
clàssics, com hem comentat en l'estudi històric. A més, i d'acord amb el que hem
establit  en els  indicadors de comprensió,  aquest  concepte és fonamental  en el
model  d'emissió i  absorció de radiació.  Una introducció incorrecta per part  dels
llibres  de  text  contribueix  a  crear  i  consolidar  obstacles  que  dificultaran
l'aprenentatge,  alhora  que  dóna  una  imatge  distorsionada  del  treball  i  del
coneixement científic. Això s'evidencia en què:
◦ No es contemplen les característiques fonamentals de la hipòtesi del fotó.
◦ No es posa a prova la hipòtesi de manera àmplia, mostrant els problemes que

permetia superar i els que no.
◦ Es dóna una imatge incorrecta de la ciència i del treball científic.

• H1.3.3.- Els llibres de text presenten el model d'emissió i absorció de radiació
i  el  model de quàntum de manera formulística i  aproblemàtica.  L'adquisició
d'un model quàntic per a la llum no és suficient per donar compte dels fenòmens
d'emissió i absorció de radiació. D'acord amb els indicadors de comprensió, per
donar compte de la interacció entre la radiació i la matèria és necessari, a més, un
model quàntic de l'àtom i un mecanisme que done compte d'aquesta interacció.
Quan  es  treballen  incorrectament  aquests  models,  contemplant  quasi
exclusivament l'aspecte formulístic i sense plantejar i abordar els problemes a la
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llum dels models clàssics i quàntics, s'impedeix que els alumnes adquirisquen la
capacitat d'interpretar fenòmens i fer prediccions, alhora que es dóna una imatge
incorrecta del període de crisi en què es va veure sumida la comunitat científica.
Això s'evidencia en què:
◦ No es contemplen els obstacles que impedeixen l'assoliment dels indicadors de

comprensió.
◦ La unitat  no respon a una estructura problematitzada:  no es presenten amb

detall els problemes que va haver d'afrontar la física clàssica i les dificultats que
va haver de superar la comunitat científica per acceptar els models quàntics. 

• H1.3.4.-  Les  proves  de  selectivitat  reforcen  un  ensenyament  merament
operativista.  És  a  dir,  donen  una  visió  de  l'ensenyament  aproblemàtica  i
formulística,  alhora  que  no  presten  atenció  als  aspectes  clau  del  model
d'emissió i absorció de radiació i a la naturalesa de la llum i de les partícules
subatòmiques. Això s'evidencia en què:
◦ Proposen activitats de caràcter formulístic i memorístic, en les quals només cal

substituir  valors  en  fórmules  matemàtiques  o  reproduir  enunciats  o
procediments adquirits repetitivament.

◦ No proposen activitats on siga necessari usar conceptes o models de manera
significativa.
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5.3. Dissenys experimentals per a la contrastació de la primera hipòtesi

5.3.1.  Disseny  experimental  per  obtindre  evidències  de  què  els  alumnes  no
assoleixen  els  indicadors  de  comprensió  i  les  fites  parcials  a  través  de
l'ensenyament habitual

En la primera derivació de la hipòtesis havíem establit que

H1.1.- Els alumnes no assoleixen els indicadors de comprensió i les fites
parcials a través de l'ensenyament habitual.

Per obtindre evidències que donen suport a aquesta hipòtesi hem elaborat un qüestionari,
Q1-A, amb el qual volem posar de manifest que els obstacles per a la comprensió del
model quàntic d'emissió i absorció de radiació establits en el capítol anterior es troben
presents en alumnes que han estudiat  física quàntica, tant en el  batxillerat  com en la
universitat.  En  ell,  es  plantegen  diferents  situacions  relacionades  amb  el  mecanisme
d'emissió  i  absorció  de radiació  i  amb el  model  de quàntum:  problemes que la  física
clàssica no va poder superar, fenòmens d'emissió i absorció de radiació (formació dels
espectres atòmics i  emissió d'electrons per  efecte fotoelèctric),  contradiccions entre la
física clàssica i la quàntica i situacions problemàtiques que impliquen l'ús del model de
quàntum.

La formulació definitiva de les qüestions es va fer després de diverses proves des del curs
2009-10 fins el curs 2011-12. Durant 3 anys es van passar qüestionaris a estudiants de 2n
de batxillerat i a professors en formació del Màster de Formació del Professorat i es va
entrevistar a alumnes de 4t curs de la Llicenciatura en Química de la Universitat d'Alacant
i a alumnes del Màster de Formació del Professorat de la mateixa universitat. Després
d'estudiar  les  respostes  i  les  dificultats  plantejades  pels  estudiants  que  van  fer  els
qüestionaris,  es  van  modificar  o  substituir  les  qüestions  per  adaptar-les  als  propòsits
perseguits i evitar ambigüitats en la interpretació de respostes. Tots els qüestionaris s'han
passat en presència de l'autor d'aquest treball o d'algun col·laborador de confiança durant
una sessió ordinària de classe, exceptuant el cas dels estudiants del Grau de Física, amb
els quals es va usar una hora “de recuperació” que seguia a una sessió ordinària. Els
alumnes han tingut el temps que han requerit per respondre (generalment al voltant de 45
minuts). Els alumnes estaven advertits de què la col·laboració era voluntària, anònima i
sense cap repercussió en la qualificació. Presentem aquest qüestionari en el quadre 5.1.
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Quadre 5.1: Qüestionari Q1-A.
A1.- A finals del s. XIX i principis del s. XX un conjunt de resultats experimentals no podien ser explicats
per la física acceptada en aquell moment. L'explicació d'aquests fets portà al desenvolupament de la física
quàntica. Alguns d'ells són els que s'indiquen tot seguit:

• Els espectres dels gasos:
• L'efecte fotoelèctric:
• L'efecte Compton:
• La flourescència i la fosforescència:

Pots indicar quins aspectes d'aquests fenòmens no podia explicar la física clàssica?

Si en coneixes més, afegeix-los en la part de darrere del full.

B1.-  En  la  imatge  de  la  dreta  es  representen  les  energies  dels  estats
estacionaris d’un àtom d’hidrogen.
En un recipient disposem de milions d'àtoms d'hidrogen que es troben en
l’estat de menor energia, l’estat fonamental que se’n diu. 

a) Si il·luminem per uns instants el recipient  amb llum monocromàtica els
fotons de la qual tenen 10,2 eV, què els passarà als àtoms del gas?

b) Si il·luminem per uns instants el recipient  amb llum monocromàtica els
fotons de la qual tenen 13 eV, què els passarà als àtoms del gas? 

B2.-  Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  es  porta  als  àtoms  d'hidrogen
continguts  en  un  recipient  a  l'estat  estacionari  de  -1,51  eV.  Seguidament
s'observa amb l'espectroscopi la llum que emet eixe gas. Què s'observarà?
(tria una resposta):

 Una línia d'un sol color (llum d'una sola freqüència).
 Diverses línies de colors (llum d'unes poques freqüències).
 Un  espectre  continu,  com  l'arc  de  Sant  Martí  (llum  de  totes  les

freqüències).
Justifica la teua resposta:

B3.- Com expliques que en l'espectre d'un gas hi haja línies més intenses que altres?

Fotografia de l'espectre de l'heli obtinguda en un laboratori escolar. En color en el qüestionari.
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Quadre 5.1 (continuació): Qüestionari Q1-A.
B4.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a extraure un
electró d'un metall donat és e 8·10-19J. 

 Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?

 I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?

 I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

C1.- La hipòtesi d'Einstein del fotó lluminós va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica. De
fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. Quins arguments o  evidències tenien per no acceptar-la?

D1.- Com imagines – sent coherent amb el que estableix la física quàntica – la llum que viatja des d'un
focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un obstacle amb un forat pel mig? 

D2.- Imagina que fem l'experiment que es mostra en la figura: amb un canó d'electrons llancem un electró
cap a una barrera que conté dos orificis. Situat darrere de cada orifici hi ha un detector d'electrons (D1 i
D2) que detecta però no atura els electrons. Més endavant hi ha una pantalla que permet detectar el punt
on impacten els electrons.

Llancem un electró i és detectat en l'orifici superior (pel detector D1, en el punt indicat en la figura), podem
afirmar que impactarà en la posició X de la pantalla  perquè està seguint  una trajectòria  recta com la
mostrada en el dibuix? Justifica la teua resposta.

En la taula 5.2 es detalla la informació presentada en la taula 5.1 tot  indicant quines
qüestions  s'usen  per  obtindre  evidències  de  l'assoliment  o  no  de  cada  indicador  de
comprensió i la presència i persistència d'obstacles després de l'ensenyament.
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Taula  5.2:  Qüestions  usades  per  obtindre  evidències  de  què  els  alumnes  no
assoleixen els indicadors de comprensió i que existeixen i persisteixen obstacles
després de l'ensenyament.
L'adquisició d'un model quàntic
que  explique  l'emissió  i
absorció de radiació implica:

En canvi,  els  alumnes després de l'ensenyament
habitual:

Qüestió

A.-  Reconèixer  la  incapacitat  de
les teories físiques clàssiques per
explicar  aspectes  concrets
d'alguns  fenòmens  d'emissió  i
absorció de radiació.

A1:  No  reconeixen  que  les  teories  i  models
clàssics no poden explicar l'emissió i absorció de
radiació.

Q1-A.A1

B.- Disposar d'un model quàntic de
distribució  de  l'energia  en  els
àtoms i en la radiació.

B1. Tenen concepcions errònies sobre l'àtom

B1.1:  Consideren  que  l'àtom pot  tindre  una  energia
diferent a la d'un estat estacionari.

Q1-A.B1
Q1-A.B2

B1.2: Consideren que l'estat de menor energia és el
de 0 eV.

Q1-A.B1
Q1-A.B2

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació

B2.1:  Consideren  que  l'energia  d'un  fotó  es  pot
absorbir parcialment.

Q1-A.B1
Q1-A.B4

B2.2: No relacionen la freqüència de la radiació amb
l'energia dels fotons que la constitueixen.

Q1-A.B2

B2.3: No relacionen la intensitat d'una radiació amb la
quantitat i tipus de fotons que la constitueixen.

Q1-A.B3

B2.4: Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb
el gruix.

Q1-A.B3

B3.  Tenen  concepcions  errònies  del  procés
d'absorció i emissió

B3.1:  Consideren  que  l'àtom  pot  emetre  o  absorbir
radiació sense que es produïsca cap canvi en la seua
configuració.

Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3

B3.2:  Relacionen  les  característiques  de  la  radiació
únicament amb un dels estats entre els que té lloc la
transició.

Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3
Q1-A.B4

B3.3: Consideren que l'àtom pot fer transicions entre
estats estacionaris entre els quals hi ha una diferència
d'energia diferent a la del fotó emés o absorbit.

Q1-A.B1

B3.4:  Consideren  que  un  àtom  o  un  electró  poden
emetré o absorbir més d'un fotó en fer una transició.

Q1-A.B1
Q1-A.B4

B3.5. Consideren que un àtom pot absorbir diversos
fotons  i  fer  transicions  successives  cap  a estats  de
major energia.

Q1-A.B1

B3.6:  Consideren  que  els  processos  d'emissió  i
absorció són deterministes: es pot predir amb absoluta
certesa la radiació que emetrà un àtom excitat.

Q1-A.B2
Q1-A.B3

B3.7: Confonen emissió i absorció Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3
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Taula  5.2  (continuació):  Qüestions  usades  per  obtindre  evidències  de  què  els
alumnes no assoleixen els indicadors de comprensió i que existeixen i persisteixen
obstacles després de l'ensenyament.
C.-  Reconèixer  les  contradiccions
entre  la  física  clàssica  i  la  física
quàntica.

C1: No són conscients de les mancances del model
corpuscular  del  fotó  de  radiació  per  explicar  els
fenòmens  ondulatoris  que  donaven  suport  al  model
clàssic de radiació.

Q1-A.C1

C2: Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del
treball científic, caracteritzada per un creixement lineal
dels coneixements.

Q1-A.C1

D.-  Apropiar-se  d'un  model  de
quàntum que permeta recuperar la
coherència,  cosa  que  suposa
concebre els quàntums com ens la
propagació  dels  quals  s'ha
d'explicar  usant  el  model  clàssic
d'ona i la interacció dels quals s'ha
d'explicar fent ús del model clàssic
de partícula.

D1.  Tenen  un  model  clàssic,  o  una  mescla  de
models clàssics, per a la llum.

D1.1:  Consideren  que  la  llum  està  formada  per
partícules.

Q1-A.D1

D1.2: Consideren que la llum està formada per ones. Q1-A.D1

D1.3: Consideren que la llum està formada per raigs. Q1-A.D1

D1.4: Consideren un model híbrid per a la llum d'acord
amb el qual:

• D1.4.1:  La  llum  és  una  ona  i  una  partícula
alhora.

• D1.4.2: La llum és una ona o una partícula en
funció de l'experiència a què se sotmet.

• D1.4.3: Consideren que la llum està formada
per raigs, a més d'ones i partícules.

Q1-A.D1

D2.  Tenen  un  model  clàssic,  o  una  mescla  de
models clàssics, per als electrons.

D2.1: Consideren que els electrons són partícules. Q1-A.D2

D2.2: Consideren que els electrons són ones. Q1-A.D2

D2.3:  Consideren  un  model  híbrid  per  als  electrons
d'acord amb el qual:

• D2.3.1:  Els  electrons  són  ones  i  partícules
alhora.

• D2.3.2: Els electrons són ones o partícules en
funció de l'experiència a què se sotmeten.

Q1-A.D2

D2.4: Consideren l'electró com un núvol de càrrega. Q1-A.D2

A continuació analitzem amb detall cadascuna de les qüestions plantejades als alumnes,
tot indicant quines aportacions s'han fet ja en la literatura didàctica sobre l'obstacle que
s'intenta analitzar – les quals constitueixen alhora una valuosa informació per comparar
els resultats obtinguts – la resposta correcta que se'n deriva de l'ús del model quàntic
d'emissió i absorció de radiació en la situació problemàtica plantejada i les respostes que
esperem obtindre per part dels alumnes d'acord amb la hipòtesi sota estudi.

Criteris per a valorar les respostes del qüestionari Q1-A

La  primera  qüestió,  Q1-A1,  té  per  objectiu  valorar  en  quina  mesura  els  estudiants
reconeixen la incapacitat  dels models clàssica per explicar aspectes concrets d'alguns
fenòmens d'emissió i absorció de radiació, l'indicador de comprensió A que vam establir
en el capítol tercer.
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Som conscients que la investigació ha constatat que els alumnes no són capaços de citar
els   fenòmens  experimentals  que  van  posar  de  manifest  les  mancances  de  la  física
clàssica i que van portar a l'establiment de la física quàntica (Gil i Solbes, 1993, Sinarcas i
Solbes,  2013).  Nosaltres  no  ens  conformarem  amb  què  els  alumnes  assenyalen
experiències sinó que han de ser capaços d'apuntar algun aspecte que la física clàssica
no podia explicar, i això perquè la majoria dels llibres de text estructuren la unitat de física
quàntica en apartats relacionats amb els fenòmens experimentals l'explicació dels quals
va suposar la introducció de les primeres hipòtesis quàntiques. La capacitat per indicar
aquests fenòmens pot ser indicativa d'un aprenentatge merament memorístic, d'ací que
preguntem pels aspectes que la física clàssica no podia explicar.

D'acord amb el model quàntic d'emissió i absorció de radiació són diversos els aspectes
que la física clàssica no podia explicar en els fenòmens plantejats:
• En els espectres dels gasos: que els gasos no emeten energia contínuament, que

els  àtoms siguen  estables  i  que  l'espectre  d'emissió  o  absorció  de  cada  àtom
tinguen sempre les mateixes freqüències, diferents per a cada àtom. Totes elles
necessiten del model de Bohr per ser explicades.

• En l'efecte fotoelèctric: l'existència d'una freqüència mínima per a què es produïsca
el fenomen i el fet que siga instantani, sense un temps de retard, són resultats que
el model ondulatori de radiació no pot explicar i que requereixen que s'introduïsca
la hipòtesi de quantització de l'energia en la radiació.

• En l'efecte Compton: la detecció de radiació amb una longitud d'ona major que la
de la radiació incident i d'electrons dispersats són resultats inexplicables des de la
teoria  ondulatòria  i  que  exigeixen  que  s'admeta  el  model  corpuscular  per  a  la
radiació.

• En la fluorescència i fosforescència: es posa de manifest que és necessària una
freqüència mínima de la radiació incident per a què el fenomen es produïsca, i això
és independent de la intensitat. A això se suma el fet que el material continue lluint
després d'haver deixat de ser il·luminat i a pesar d'estar a temperatura ambient.
Tots ells són resultats  que exigeixen la  introducció d'un model  quàntic  per a  la
radiació i la matèria.

Pensem que els alumnes sí que identificaran alguns d'aquests fenòmens com a fets que
van portar a l'origen de les hipòtesis quàntiques, especialment l'efecte fotoelèctric i els
espectres dels gasos, però dubtem que siguen capaços d'indicar en quins aspectes falla
la física clàssica a l'hora d'explicar-los. En la nostra opinió,  en l'ensenyament habitual
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només es citen aquests fenòmens experimentals i  s'usen directament per introduir els
models quàntics, sense donar la oportunitat d'aplicar el model clàssic i fer explícites les
diferències entre la predicció clàssica i resultats experimentals, donant així una imatge de
continuïtat en la construcció de la física. En el quadre 5.2 presentem la xarxa d'anàlisi
usada per valorar la qüestió Q1-A.A1.

Quadre 5.2: Xarxa per valorar Q1-A.A1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió A:
A1. No reconeixen que les teories i models clàssics no poden explicar l'emissió i
absorció de radiació.
• No indiquen cap aspecte que la física clàssica fóra incapaç d'explicar.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi si indiquen aspectes que posen de manifest
la incapacitat de la física clàssica per explicar que:
• Els àtoms no emeten energia de manera contínua, o
• Els àtoms dels gasos emeten i absorbeixen només unes freqüències de radiació, i

aquestes són diferents per a cada gas, o
• En les interaccions individuals, l'intercanvi d'una determinada quantitat d'energia

entre la matèria i la radiació implica una freqüència determinada.
• En  les  interaccions  individuals  entre  matèria  i  radiació  s'intercanvia  energia  i

moment lineal.
• Les transicions electròniques són aleatòries.

Acceptarem que una experiència és coneguda amb detall quan s'indique almenys un dels
aspectes que la física clàssica no podia explicar.  Per  exemple, en els espectres dels
gasos serà suficient amb indicar que cada gas emet un espectre diferent, o que l'espectre
del  gas  sempre  és  el  mateix  independentment  de  les  condicions  en  què  tinga  lloc
l'emissió,  o  que l'espectre d'emissió  és discontinu.  No admetrem com a correctes les
respostes que només fan referència a les hipòtesis o models que es van introduir per
superar  els  obstacles  en  tant  que  aquest  tipus  de resposta  no  posa de manifest  les
mancances  dels  models  clàssics.  Així,  per  exemple,  no  admetrem  com  a  resposta
correcta  a  les  mancances  de  la  física  clàssica  per  explicar  els  espectres  atòmics  la
introducció dels estats estacionaris d'energia. En les qüestions posteriors aprofundirem en
la interpretació quàntica d'alguns d'aquests fenòmens.

En tant que es poden donar múltiples combinacions de respostes correctes i incorrectes
considerem que l'alumne ha assolit l'indicador de comprensió A – reconèixer la incapacitat
de  les  teories  físiques  clàssiques  per  explicar  aspectes  concrets  d'alguns  fenòmens
d'emissió i absorció de radiació – quan indica almenys dos aspectes que no va poder
explicar la física clàssica, sense importar el fenomen a què facen referència. 

Amb les qüestions B1 a B3 pretenem aprofundir  en el  model  d'emissió  i  absorció  de
radiació  que  tenen  els  estudiants.  Són  3  qüestions  relacionades  amb  els  espectres
d'emissió  i  absorció  que  ens  permeten  valorar  el  grau  d'adquisició  de  l'indicador  de
comprensió B – Disposar d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en
la radiació amb capacitat explicativa. Analitzem tot seguit les 3 qüestions.
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B1.- En la imatge de la dreta es representen les energies dels
estats  estacionaris  d’un  àtom  d’hidrogen.En  un  recipient
disposem de milions d'àtoms d'hidrogen que es troben en l’estat
de menor energia, l’estat fonamental que se’n diu. 
a)  Si  il·luminem  per  uns  instants  el  recipient  amb  llum
monocromàtica  els  fotons  de  la  qual  tenen  10,2  eV,  què  els
passarà als àtoms del gas?
b)  Si  il·luminem  per  uns  instants  el  recipient  amb  llum
monocromàtica els fotons de la qual tenen 13 eV, què els passarà
als àtoms del gas? 

B2.-  Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  es  porta  als  àtoms
d'hidrogen continguts en un recipient a l'estat estacionari de -1,51
eV. Seguidament s'observa amb l'espectroscopi la llum que emet
eixe gas. Què s'observarà? (tria una resposta):
·  Una línia d'un sol color (llum d'una sola freqüència). 
·  Diverses línies de colors (llum d'unes poques freqüències). 
·  Un espectre continu, com l'arc de Sant Martí (llum de totes les
freqüències).
Justifica la teua resposta.

B3.- Com expliques que en l'espectre d'un gas hi haja línies més intenses que altres?

Fotografia de l'espectre de l'heli obtinguda en un laboratori escolar. En color en el qüestionari.

Com ja hem indicat, la investigació orientada a la interpretació que els alumnes fan dels
espectres és molt  escassa.  Sinarcas i  Solbes (2013) indiquen que els  alumnes tenen
dificultats per explicar la formació dels espectres, però no indiquen quines són aquestes
dificultats,  Rebello  i  Zollman (1999),  Zollman i  altres (2002) i  Escalada i  altres (2004)
constaten que els alumnes identifiquen l'energia del fotó emés per un àtom amb l'energia
de l'estat estacionari de l'àtom, en lloc d'associar-la a la diferència d'energia entre l'estat
inicial i final, mentre que Johnston i altres (1998) i Fletcher i Johnston (1999) indiquen que
els models d'àtom que tenen els alumnes són una col·lecció de fets aïllats i fragmentaris.
Amb aquestes qüestions aprofundim significativament en més aspectes dels espectres,
abordant l'emissió i l'absorció de radiació, així com la freqüència i intensitat de les línies
espectrals. 
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A la llum del model establit com a fita orientadora, en la qüestió B1 només podran ser
absorbits els fotons que porten l'àtom d'un estat estacionari a un altre. Com els àtoms es
troben en l'estat estacionari de -13,6 eV, seran absorbits els fotons de 10,2 eV, la qual
cosa portarà a l'àtom a l'estat estacionari de -3,4 eV. Els fotons de 13 eV no podran ser
absorbits ja que deixarien l'àtom amb una energia de -0,6 eV, que no es correspon amb la
de cap estat estacionari. 

En la segona qüestió, després de l'excitació es poden donar transicions des de l'estat de
-1,51 eV al de -3,4 eV o al de -13,6 eV. En cadascuna d'elles s'emetrà un únic fotó. Els
àtoms que han quedat en l'estat de -3,4 eV faran posteriorment una transició a l'estat de
-13,6 eV, emetent cadascun un segon fotó. El procés es presenta en la figura 5.1. En
l'espectre d'emissió es detectaran fotons amb tres energies, i per tant tres freqüències.
Això  dóna  lloc  a  tres  línies  de  diferent  color  la  intensitat  de  les  quals  depén  de  la
probabilitat de cada transició.

Figura 5.1: Possibles transicions que pot fer l'àtom d'hidrogen i radiació emesa en cadascuna d'elles. La
presència de milions d'àtoms donarà lloc a la formació d'un espectre de 3 línies, tot i que algunes no són
visibles (una, la representada en roig, és visible i les altres dues són ultraviolades).

La tercera de les qüestions plantejades fa referència a la intensitat de les línies espectrals:
una línia més intensa es correspon amb una major energia del conjunt de fotons que té la
freqüència  de  la  línia  espectral  per  unitat  de  temps.  Com  es  veu  en  la  fotografia
presentada amb la qüestió, la línia més intensa és la groga i la freqüència es correspon
amb la dels fotons menys energètics, el número de fotons d'eixa freqüència emesos en un
segon ha de ser superior al de les altres freqüències. Això és equivalent a considerar més
probables les transicions atòmiques que originen els fotons de la freqüència de la llum
groga. 

Contemplem tres possibles fonts d'errors en les respostes dels alumnes:
• Una conceptualització incorrecta de l'àtom quàntic.
• Una conceptualització incorrecta de la radiació.
• Un ús incorrecte del model d'emissió i absorció.

Seguidament  les  comentem  amb  detall  i  indiquem  les  evidències  que  les  posen  de
manifest.
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Evidències d'una concepció errònia de l'àtom quàntic

Esperem trobar respostes que evidencien una concepció errònia de la quantització de
l'energia en l'àtom: que aquest pot tindre qualsevol energia. Es caracteritzarà perquè es
considera que l'àtom pot absorbir fotons de qualsevol energia, sense tindre en compte
que el fotó ha de portar l'àtom fins a un estat estacionari.

Preveiem que també detectarem una comprensió incorrecta de l'energia, caracteritzada
per tindre en compte únicament el valor absolut i no relacionar el signe negatiu amb el fet
que l'àtom és un sistema lligat al qual cal aportar energia per separar els electrons del
nucli. Aquestes respostes identificaran l'estat de 0 eV com l'estat fonamental.

Evidències d'una concepció errònia de la radiació

L'error més evident serà considerar que l'energia del fotó és divisible. És a dir, pensar que
en la interacció entre matèria i radiació un àtom – o un electró – poden absorbir només
una part de l'energia del fotó. 

Pensem  que  també  trobarem  respostes  en  què  no  es  relacione  la  freqüència  de  la
radiació emesa o absorbida amb l'energia dels fotons que la integren. Aquestes respostes
es caracteritzaran perquè l'alumne no és capaç d'indicar quantes línies s'observen en
l'espectre, tot i conèixer les transicions que tindran lloc en els àtoms. Un altre error que
esperem detectar és el de no concebre la radiació com un conjunt de fotons, associant la
intensitat d'una línia espectral únicament amb la naturalesa dels fotons que la formen,
sense contemplar el número de fotons per unitat de temps. La resposta que desvetllarà
aquest  error  serà  la  d'explicar  la  intensitat  de  les  línies  espectrals  únicament  per  la
freqüència  o  energia  dels  fotons,  sense  considerar  la  naturalesa  aleatòria,  amb  una
probabilitat diferent per cadascuna de les transicions, del procés d'emissió o absorció.

Per últim, també esperem trobar concepcions incorrectes de la radiació en les quals es
confonga intensitat i freqüència. La lluentor d'una línia espectral està relacionada amb la
intensitat de la radiació, mentre que la freqüència està relacionada amb el color de la línia
o la posició en l'espectre. Així mateix, una línia més grossa indica que la radiació està
formada per un rang més ampli de freqüències. Pensem que trobarem respostes en què
les dues magnituds es confonen, atribuint una major intensitat a les línies més grosses,
sense tindre en compte la lluentor.

Evidències d'una concepció errònia del procés d'emissió-absorció

Tot i tindre models formalment correctes per descriure la radiació i l'àtom, pensem que els
alumnes poden no ser capaços d'usar-lo per interpretar fenòmens d'emissió i absorció.
Això  indicaria  que  els  models  adquirits  s'ajusten  més  a  representacions  estàtiques,
imatges d'una suposada realitat atòmica, que a models dinàmics construïts amb finalitats
explicatives.

Una de les evidències que esperem trobar és que no relacionen els processos d'emissió i
absorció  a transicions entre estats  estacionaris,  sinó que consideren que es produeix
emissió o absorció mantenint-se l'àtom en un determinat estat estacionari,  com ocorre
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d'acord  amb  la  concepció  clàssica.  Aquesta  concepció  es  caracteritzarà  per  igualar
l'energia dels fotons emesos o absorbits amb l'energia de l'estat estacionari en què es
troba l'àtom, romanent aquest en un estat estacionari a pesar de rebre o emetre radiació.
Aquesta resposta és equivalent a considerar que el diagrama d'energia representa les
energies per a les quals tenen lloc absorcions o emissions i que aquestes no porten a cap
estat  estacionari  o  que,  com  a  molt,  ionitzen  l'àtom.  En  analitzar  les  respostes  dels
alumnes, hem trobat casos en què aquest error va fins i tot més enllà i ni tan sols es té en
compte l'estat  en què es troba l'àtom, considerant  que s'emeten i  absorbeixen fotons
l'energia dels quals coincideixen, en valor absolut, amb les energies de qualsevol dels
possibles estats estacionaris. Aquesta concepció errònia es podria manifestar també en la
interpretació de la intensitat. Així, la major intensitat d'una radiació podria ser atribuïda a la
presència de més àtoms en un determinat estat estacionari (que podria ser o no el de
major energia).

Encara que l'emissió i absorció s'atribuïsca a una transició en l'àtom no implica un ús
correcte  del  model.  Esperem  trobar  respostes  en  les  quals  es  relacionen  les
característiques  de  la  radiació  emesa  o  absorbida  únicament  amb l'energia  d'un  dels
estats estacionaris entre els quals es produeix la transició i no amb la diferència d'energia
entre  ells.  Un  exemple,  quantitatiu,  seria  quan  s'escriu  (o  s'usa  per  a  calcular):
E estat=hνradiació . Aquest error també pot manifestar-se en la interpretació de la intensitat de

les línies espectrals, si s'atribueix una major intensitat a l'existència d'un major nombre de
transicions cap a o des d'un determinat estat estacionari, sense tindre en compte el segon
dels estats entre els quals té lloc la transició.

Entre les respostes en què es relaciona correctament l'energia o freqüència dels fotons
emesos o absorbits amb la diferència d'energia de la transició atòmica també esperem
trobar errors conceptuals. Un d'ells és que es considere que qualsevol encontre entre
radiació i àtoms implica necessàriament una absorció i transició entre estats estacionaris,
sense importar que els fotons no tinguen l'energia adient i violant, per aconseguir-ho, el
principi de conservació de l'energia. Així, pensem que trobarem respostes en les quals
l'àtom absorbeix sempre els fotons que arriben a ell i fa una transició a l'estat estacionari
l'energia del qual es troba  més propera al valor que s'obté quan es suma l'energia de
l'àtom  més  l'energia  del  fotó  absorbit,  o  en  què  únicament  s'indica  que  "els  àtoms
s'exciten", sense concretar res més.

Un altre aspecte problemàtic que esperem trobar és una concepció determinista de les
transicions atòmiques. D'acord amb ella, s'atribuirà correctament l'emissió de radiació a
transicions entre estats estacionaris però es consideraria que totes tenen lloc a l'estat
fonamental,  reduint-se així  de manera significativa la quantitat  de línies que es poden
observar en els espectres d'emissió. Dins d'aquesta mateixa concepció errònia, i durant
l'anàlisi  de  les  respostes,  hem trobat  explicacions  en  les  que  s'atribueix  l'emissió  de
radiació de diverses freqüències a una única transició a l'estat fonamental: quan l'àtom fa
una transició directament des del tercer estat estacionari fins a l'estat fonamental emet
dos  fotons,  un  en  travessar la  línia  que  representa  el  segon  estat  estacionari  en  el
diagrama energètic i  un altre en arribar a l'estat  fonamental.  Aquesta resposta permet
mantindre el determinisme i explicar la diversitat de les línies espectrals, violant la idea
clau de què en cada transició s'emet o absorbeix només un fotó. Respecte a les respostes
en què es contemple la possibilitat d'altres transicions que no porten directament a l'estat
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fonamental,  diferenciarem  aquelles  que  fan  referència  a  l'existència  de  més  d'una
transició, indicant que hi haurà almenys dues línies en l'espectre, d'aquelles que donen
compte  de  totes  les  transicions  possibles,  indicant  que  s'observaran  tres  línies  en
l'espectre.

Esperem trobar casos en què es considere que un àtom pot absorbir diversos fotons per
fer una transició, aconseguint així l'energia d'un estat estacionari superior que no es podia
assolir  amb l'absorció  d'un  únic  fotó.  Relacionada amb aquesta  possibilitat  d'absorció
múltiple, i per a sorpresa nostra, hem trobat una generalització incorrecta de l'aleatorietat
de les transicions dels processos d'emissió als d'absorció, caracteritzada per pensar que
després de  l'absorció d'un fotó l'àtom pot absorbir més fotons fins arribar a ionitzar-se.
Aquesta concepció respecta el principi de conservació de l'energia però, de ser cert el que
s'hi planteja, després d'absorbir dos fotons de 10,2 eV l'àtom es podria ionitzar, i això està
en contradicció amb els resultats experimentals d'acord amb els quals fan falta fotons de
13,6 eV per aconseguir-ho.

Per últim, pensem que trobarem confusions entre els espectres d'emissió i absorció, en
les quals s'assigna un espectre d'absorció a un procés d'emissió o un espectre d'emissió
a  un  procés  d'absorció,  o  existeixen  dubtes  seriosos  sobre  el  tipus  d'espectre  que
s'observarà en el procés. Resumim els criteris establits per valorar Q1-A.B1, Q1-A.B2 i
Q1-A.B3 en el quadre 5.3.
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Quadre 5.3: Xarxa per valorar Q1-A.B1, Q1-A.B2 i Q1-A.B3.
Considerem a favor de la nostra hipòtesi i com a evidència d'obstacles associats a l'indicador de
comprensió B:
B1. Tenen concepcions errònies sobre l'àtom
• B1.1. Consideren que l'àtom pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari.
• B1.2. Consideren que l'estat de menor energia és el de 0 eV.

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació 
• B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment.
• B2.2. No relacionen la freqüència de la radiació emesa amb l'energia dels fotons que la

constitueixen.
• B2.3. No relacionen la intensitat de la radiació amb la quantitat i tipus de fotons que la

constitueixen.
• B2.4: Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix.

B3. Tenen concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió
• B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es produïsca cap

canvi en la seua configuració:
◦ Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom.
◦ Indiquen que els fotons que s'emeten o absorbeixen són aquells que tenen la mateixa

energia que la dels estats presentats en el diagrama, en valor absolut.
◦ Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat estacionari.
◦ Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom.

• B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels estats entre
els quals té lloc la transició, perquè:
◦ Consideren  que  l'energia  del  fotó  emés  o  absorbit  coincideix  amb  la  de  l'estat

estacionari des del que té lloc la transició.
◦ Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat estacionari.
◦ Consideren  que  l'energia  del  fotó  absorbit  o  emés  coincideix  amb  la  de  l'estat

estacionari al que té lloc la transició.
◦ Atribueixen major intensitat a més transicions cap a un estat estacionari.

• B3.3. Consideren que l'àtom pot fer transicions entre estats estacionaris entre els quals hi
ha una diferència d'energia diferent a la del fotó emés o absorbit (violació del principi de
conservació de l'energia).

• B3.4. Consideren que un àtom o un electró poden emetre o absorbir més d'un fotó en fer
una transició.

• B3.5. Consideren que un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives
cap a estats de major energia.

• B3.6. Consideren que els processos d'emissió i absorció són deterministes, que es pot
predir amb absoluta certesa la radiació que emetrà un àtom excitat, perquè:
◦ Indiquen que totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental.
◦ Indiquen que s'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”.

• B3.7: Confonen el procés d'emissió i el d'absorció.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi si relacionen l'energia dels fotons emesos o absorbits
(o  la  freqüència  de  la  radiació)  i  la  intensitat  de  la  radiació  amb les  transicions  atòmiques
explicant que:
• Només s'absorbeixen o emeten aquells fotons que permeten que l'àtom faça una transició

a un estat estacionari.
• Les  transicions  a  estats  de  menor  energia  no  tenen  lloc  necessàriament  a  l'estat

fonamental.
• Una  línia  espectral  és  més  intensa  perquè  s'emeten  més  fotons  de  la  freqüència

d'aquesta línia per unitat de temps, o
• Una línia espectral és més intensa perquè les transicions atòmiques que donen lloc als

fotons d'eixa freqüència són més probables.
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En la qüestió B4 valorem l'ús que fan els estudiants del model d'emissió i absorció en una
situació en què hi ha alliberament d'electrons, concretament en l'efecte fotoelèctric. Es
tracta  d'una  nova  situació  en  la  qual  aplicar  el  model,  però  a  diferència  de  les  tres
qüestions anteriors l'estat final del sistema no es correspon amb un estat estacionari i això
obre la porta a què puguen ser absorbides radiacions de més freqüències.

B4.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a
extraure un electró d'un metall donat és e 8·10-19J. 
· Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
· I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
· I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

Com ja hem comentat, la investigació didàctica ha constatat obstacles en els alumnes
relacionats amb considerar que la llum té càrrega elèctrica (Steinberg, 1996; Thacker,
2003), així com dificultats a l'hora d'interpretar el circuit amb el que l'efecte fotoelèctric
s'estudia experimentalment (Steinberg, 1996; McKagan i altres, 2008a). En la qüestió que
nosaltres plantegem s'aporta un model per a la llum (els fotons) i la situació plantejada es
presenta desconnectada de qualsevol muntatge experimental. Amb això, pretenem centrar
l'atenció  exclusivament  en  la  interacció  entre  fotons  i  electrons,  esbrinant  com  la
conceben els estudiants.

D'acord amb el model  quàntic d'emissió i  absorció de radiació la interacció dels 1000
fotons amb els electrons del medi pot arribar a alliberar un màxim de 1000 electrons, si bé
aquests quedarien sense energia. En canvi, la incidència de 2000 fotons amb la meitat de
l'energia necessària per alliberar els electrons no produirà cap electró alliberat, en tant
que la interacció té lloc entre un únic fotó i un electró, descartant-se qualsevol possibilitat
d'interacció múltiple. Per últim, 500 fotons amb una energia de 16·10 -19  J poden alliberar
un màxim de 500 electrons, que tindran cadascun d'ells un màxim de 8·10 -19 J d'energia
cinètica. 

Creiem que obtindrem respostes en les quals es posarà de manifest que els alumnes
tenen una concepció incorrecta de la radiació, tot considerant que l'energia d'un fotó es
pot absorbir parcialment. Aquestes respostes es caracteritzaran per indicar que 500 fotons
que tenen el doble de l'energia llindar poden alliberar 1000 electrons, o que cada electró
absorbirà la meitat de l'energia del fotó. També esperem trobar respostes en les quals es
considere que un electró pot absorbir l'energia de més d'un fotó, que es caracteritzaran
per respondre que 2000 fotons amb la meitat de l'energia llindar alliberen 1000 electrons,
com si cada electró poguera absorbir 2 fotons i abandonar el metall.

Per  últim,  en aquesta situació també posa de manifest  si  els  alumnes relacionen les
característiques de la radiació únicament amb la d'un dels estats estacionaris entre els
quals té lloc la transició. Així, poden considerar que només s'absorbeixen els fotons que
tenen una energia igual a 8·10-19 J. De fet, si per alliberar els electrons cal aportar aquesta
energia és que aquests tenen, inicialment, una energia de  -8·10-19 J en l'interior del metall.

En quadre 5.4 establim una relació entre les possibles respostes que pensem donaran els
alumnes i els obstacles lligats a l'adquisició de l'indicador de comprensió B.
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Quadre 5.4: Xarxa per valorar Q1-A.B4.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió B:
B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació
• B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment, perquè:
◦ Un fotó pot alliberar dos electrons.

B3. Tenen concepcions errònies del procés d'absorció i emissió
• B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels estats

entre els que té lloc la transició, perquè:
◦ Només es poden absorbir fotons que tenen l'energia llindar.

• B3.4. Consideren que un electró pot absorbir més d'un fotó en fer una transició,
perquè:
◦ Un electró pot absorbir dos fotons.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Consideren que cada interacció individual té lloc entre un únic fotó i un únic electró

i que l'electró s'allibera si l'energia del fotó iguala o supera l'energia llindar.

Donat  el  caràcter  tancat  de  la  qüestió  plantejada  només  admetrem  com  a  resposta
correcta aquelles que siguen correctes en els 3 apartats. No donarem per correctes les
respostes que deixen algun apartat sense respondre, considerem això com a indicatiu de
la incapacitat per fer la predicció sol·licitada.

Valorat ja l'ús que fan els alumnes del model d'emissió i absorció de radiació a través de
les qüestions B1 a B4, ens plantegem si els alumnes identifiquen els orígens de la física
quàntica amb una època de crisi científica en la qual s'establien hipòtesis contràries als
models acceptats fins el moment.
 
C1.-  La  hipòtesi  d'Einstein  del  fotó  lluminós  va  rebre  un  fort  rebuig  per  part  de  la
comunitat científica. De fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. Quins arguments o
evidències tenien per no acceptar-la?

Aquesta  qüestió  està  relacionada  amb  l'indicador  de  comprensió  C  –  reconèixer  les
contradiccions entre la física clàssica i la física quàntica. Tot i que el model quàntic de
l'àtom també és contrari als principis clàssics hem considerat més adient preguntar per les
dificultats que va tindre la comunitat científica per acceptar la hipòtesis del fotó, i això per
diversos motius:
• La hipòtesi del fotó va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica, que va

durar pràcticament 20 anys, com hem comentat en l'estudi històric. No va ocórrer el
mateix  amb  la  hipòtesi  del  model  quàntic  d'àtom  de  Bohr  que  va  mostrar
ràpidament la validesa per explicar resultats experimentals.

• L'efecte fotoelèctric i el model quàntic de la radiació és l'aspecte més treballat en
batxillerat en la unitat de física quàntica, com es posa de manifest en analitzar els
llibres  de  text  i  les  proves  d'accés  a  la  universitat,  resultats  que  exposarem i
comentarem en el proper capítol.

• El problema que s'aborda en les unitats de física quàntica després d'introduir la
vella teoria quàntica és la dualitat ona-partícula, d'acord amb la terminologia usada
generalment als llibres de text. 
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Tot plegat ens fa pensar que si els alumnes reconeixen alguna contradicció entre la física
clàssica i la quàntica ha d'estar relacionada amb el concepte de fotó.

Les dificultats de la comunitat científica per acceptar la hipòtesi del fotó van més enllà de
l'enfrontament entre el model ondulatori i corpuscular de la radiació. Com hem exposat en
l'estudi històric, es podien donar múltiples arguments per oposar-se'n:
• La  formació  de  figures  d'interferència  i  difracció  requereix  d'una  concepció

ondulatòria de la radiació.
• L'èxit de l'electromagnetisme per predir els fenòmens ondulatoris en què estaven

implicades les ones electromagnètiques.
• L'expressió E=hν junta en una única equació magnituds que són contradictòries,

en tant que E representa l'energia d'un fotó, corpuscle per al qual no es pot definir
una freqüència en tant que aquesta és una magnitud característica de les ones.

• El  fet  que  els  efectes  produïts  per  una  radiació  estigueren  relacionats  amb  la
freqüència i no amb la intensitat, que és la mesura de l'energia que transporta la
radiació, suposava un trencament amb el determinisme i la causalitat, en tant que
una radiació més intensa hauria de ser capaç de produir una transformació major
que una radiació menys intensa.

Acceptarem qualsevol dels arguments anteriors com a vàlids a l'hora de respondre a la
qüestió. Tanmateix, pensem que els alumnes han estudiat la física quàntica com si es
tractara de qualsevol altre camp de la física: la gravitació, l'electromagnetisme, etc. Així,
han  adquirit  els  nous  coneixements  de  manera  transmissiva,  sense  enfrontar-se  a
situacions de caràcter problemàtic i sense posar a prova els coneixements adquirits amb
anterioritat  abans  de  començar  a  establir  nous  models.  Amb  això,  han  barrejat  els
coneixements  clàssics  i  quàntics  i  desconeixen,  per  tant,  que  les  primeres  hipòtesis
quàntiques porten a la física a una situació de crisi. 

Si els alumnes no identifiquen l'origen de la física quàntica amb un període de crisi, poden
aventurar diverses respostes per donar explicació al rebuig d'una nova hipòtesi per part
de la comunitat científica. Pensem que aquestes respostes, en gran mesura, posaran de
manifest  visions  deformades  de  la  ciència  i  del  treball  científic,  com  la  necessitat
d'evidències experimentals per acceptar o rebutjar hipòtesis (sense tindre en compte la
coherència de les hipòtesis proposades),  o el  fet  de considerar  normal  que hagen de
passar molts anys per a què un nou model siga acceptat.

En el  quadre 5.5 relacionem les respostes que esperem donen els  alumnes amb els
obstacles associats a l'indicador de comprensió C – Reconèixer les contradiccions entre la
física clàssica i la física quàntica.
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Quadre 5.5: Xarxa per valorar Q1-A.C1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió C:
C1.  No  són  conscients  de  les  mancances  del  model  corpuscular  del  fotó  de
radiació  per  explicar  els  fenòmens  ondulatoris  que  donaven  suport  al  model
clàssic de radiació:
• No fan cap referència a lleis, teories, models o fets experimentals contradictoris

amb la hipòtesi del fotó.
C2. Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball científic:
• Fan referència  a la  necessitat  de més mesures experimentals  per  acceptar  la

hipòtesi, o
• Fan referència a què és normal en ciències oposar-se a explicacions novedoses, o
• Fan referència a què és necessari un cert temps per acceptar noves hipòtesis.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Indiquen fets experimentals, models, lleis o teories acceptades que eren contraries

a la hipòtesi del fotó: l'electromagnetisme clàssic, que la radiació tinga freqüència
o longitud d'ona (magnituds característiques de les ones), la incapacitat del fotó
per explicar la interferència, la difracció o la polarització, etc.

• Indiquen que l'existència de dos models per a la radiació implica un problema.

Pel  caràcter obert  de la qüestió plantejada considerem necessari  aclarir  quin tipus de
respostes  donarem per  vàlides  i  quines  no.  Les  respostes  que  facen  referència  a  la
incompatibilitat  entre el  fotó i  l'electromagnetisme o el  model  ondulatori  de la radiació
seran considerades vàlides en tant que apunten als principals arguments de la comunitat
científica per oposar-se a la hipòtesi del fotó. Per tractar-se d'un qüestionari escrit,  no
considerem necessari  que  hi  haja  una  argumentació  detallada.  No  podem donar  per
vàlides les respostes que fan referència a la mancança de dades experimentals. Si bé és
cert que Einstein no disposava de dades experimentals no va ser aquest el motiu principal
del rebuig cap a la seua hipòtesi. De fet, amb resultats experimentals sòlids el rebuig va
continuar manifestant-se, com hem explicat en l'estudi històric.

En les qüestions D1 i D2 valorem el model de radiació i de partícula elemental (electró)
que han adquirit els alumnes i en quina mesura està d'acord amb el que estableix la física
quàntica  sobre  la  naturalesa  dels  ens  quàntics.  Aquestes  dues  qüestions  estan
relacionades amb l'indicador de comprensió D – apropiar-se d'un model de quàntum que
permeta recuperar la coherència, cosa que suposa concebre els quàntums com ens la
propagació dels quals s'ha d'explicar usant el model clàssic d'ona i la interacció dels quals
s'ha d'explicar fent ús del model clàssic de partícula. Començarem amb D1, centrada en
el model de radiació i posteriorment, amb D2, abordarem el model de partícula elemental.
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D1.- Com imagines – sent coherent amb el que estableix la física quàntica – la llum que
viatja des d'un focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un
obstacle amb un forat pel mig? 

Les dues experiències plantejades es poden explicar perfectament a partir dels models
clàssics de radiació, i aquest és el motiu que ens ha portat a plantejar-les. Hem volgut
allunyar-nos  dels  tòpics  en  què  es  presenta  i  s'usa  el  model  quàntic,  constituït
fonamentalment per les experiències de la doble escletxa, tot plantejant situacions en les
quals els alumnes coneixen el resultat observable de l'experiència però han d'explicar-lo
usant el model quàntic de radiació.

La  investigació  ha  posat  de  manifest  que  els  alumnes  consideren  els  fotons  com
partícules clàssiques (Fischler i Lichfeld, 1992;  Fischler, 1999; Budde i altres 2002a i b) i
que es basen en idees clàssiques per interpretar com es comporten (Thacker,  2003).
També s'ha constat que el model que usen els alumnes depén del muntatge experimental
o  del  fenomen que  s'estudia  (Fischler,  1999).  És  per  això  que  en  la  primera  imatge
introduïm una font  lluminosa i  una pantalla,  sense cap obstacle  que s'interpose entre
ambdós,  motiu pel  qual  no hi  haurà interferència ni  difracció.  En canvi,  en la  segona
imatge la presència d'un orifici estret produeix sobre la pantalla una figura de difracció.
Amb  això  pretenem  posar  a  prova  la  coherència  dels  alumnes  ja  no  en  fenòmens
diferents, sinó en situacions en què només s'introdueix un obstacle.

D'acord amb la física quàntica, els fotons de la radiació són ens quàntics que no tenen un
equivalent en la vida quotidiana, com hem explicat en l'estudi històric. Per interpretar el
comportament dels quàntums hem de considerar que es propaguen com a ones però que
es detecten com a partícules. D'acord amb aquest model, en l'experiència de l'esquerra la
llum es genera en la  bombeta com a partícules,  es propaga per  l'espai  com a ona i
impacta sobre la pantalla com a partícula, sent més probable que el fotó impacte en el
centre de la pantalla ja que allà l'amplitud de l'ona és major (figura 5.2).
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Figura 5.2: El fotó es genera en la bombeta com a partícula, es propaga per l'espai com a ona, i impacta
sobre la pantalla com a partícula, amb una major probabilitat d'impacte en el centre de la pantalla en tant
que és el lloc on l'amplitud de l'ona és major. Representem el fenomen per a un únic fotó, que impactarà en
un únic lloc de la pantalla, que no ha de ser necessàriament el de major probabilitat.

En el segon cas, quan l'ona arribe a l'orifici es formarà un nou front d'ona per efecte de la
difracció. Novament, l'impacte del fotó es detectarà en algun lloc de la pantalla. El lloc on
és més probable que interaccione el fotó és aquell on l'amplitud de l'ona és major, en
aquest cas el que està més a prop de la bombeta. Tanmateix, el fotó pot interactuar en
qualsevol altre punt de la pantalla, com es pot observar en la figura 5.3. No donem detalls
de  la  figura  d'interferència  que  es  formarà  en  tant  que  necessitaríem  bastant  més
informació.

Figura 5.3: El fotó es genera com una partícula i viatja com a ona fins a la pantalla, on és detectat. En
travessar l'orifici pateix una difracció, com cal esperar per a una ona. Representem el fenomen per a un únic
fotó, que impactarà en un únic lloc de la pantalla, que no ha de ser necessàriament el de major probabilitat.

Pensem que el model de radiació que tenen els alumnes no és coherent amb el que
estableix la física quàntica en l'actualitat. Esperem trobar respostes en les que es pose de
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manifest que només consideren un model ondulatori per a la llum, dibuixant ones en els
dos casos plantejats, així com casos en què només consideren un model corpuscular per
a la llum, representant partícules que viatgen des de la bombeta fins a la pantalla i que, en
el segon cas, poden arribar a patir un fenomen de dispersió en travessar l'orifici, amb el
qual  es tractaria  de justificar  que es  formen interferències sense tindre  en compte el
caràcter ondulatori, però sense recórrer en cap moment al caràcter ondulatori. En ambdós
casos esperem que les explicacions reforcen el que es representa i que s'explique el que
s'ha dibuixat usant conceptes propis de les partícules (com trajectòria, impacte, etc.) o de
les ones (com interferència, difracció, front d'ona, etc.)

Creiem que també trobarem respostes en les quals s'usa un model diferent per donar
compte del que ocorre en cadascuna de les situacions plantejades. Així, esperem trobar
respostes en les quals en el primer cas es representen corpuscles i en el segon cas es
representen ones (per  la  necessitat  d'explicar  la  difracció).  Per  últim,  la  necessitat  de
mantindre la coherència en el model emprat pot portar a considerar que la llum és, alhora,
ona i partícula, la qual cosa es posarà de manifeste perquè es representaran ones que
empenyen  a  partícules,  partícules  que  formen  arcs  que  recorden  als  fronts  d'ona,
partícules que es troben en el centre de xicotets trens d'ona, etc. En cada cas, esperem
que les explicacions reforcen el que es representa i que s'indique que la llum és ona o
partícula o que la llum és ona i partícula.

Per a sorpresa nostra, hem trobat respostes en què es representa la llum com a raigs,
especialment en la primera de les situacions plantejades. El model de raigs ha estat, per
tant, un tercer model a tindre en compte entre les possibles respostes. En el quadre 5.6
establim una relació entre les possibles respostes dels alumnes i els obstacles associats a
l'indicador de comprensió D.

Quadre 5.6: Xarxa per valorar Q1-A.D1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió D:
D1.1. Consideren que la llum està formada per partícules:
• Dibuixen partícules per representar la propagació de la llum des de la bombeta

fins a la pantalla, o
• Usen conceptes relacionats amb la descripció del moviment de les partícules per

referir-se al moviment dels fotons.
D1.2. Consideren que la llum està formada per ones:
• Dibuixen  ones  per  representar  la  propagació  i  impacte  de  la  llum  des  de  la

bombeta fins a la pantalla, o
• Usen conceptes relacionats amb les característiques i la propagació de les ones.

D1.3. Consideren que la llum està formada per raigs:
• Dibuixen o fan referència a raigs de llum per representar la propagació de la llum

des de la bombeta fins a la pantalla. 
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Quadre 5.6 (continuació): Xarxa per valorar Q1-A.D1 
D1.4. Consideren un model híbrid per a la llum d'acord amb el qual:
• D1.4.1: La llum és una ona i una partícula alhora:
◦ Representen ones i partícules per donar compte de la propagació de la llum.
◦ Representen partícules que, en moure's, tracten de reproduir una ona.
◦ Expliquen que la llum és una ona i una partícula alhora.

• D1.4.2: La llum és una ona o una partícula en funció de l'experiència a què se
sotmet:
◦ Representen ones en un cas i partícules en l'altre.
◦ Expliquen que la naturalesa de la llum depén de l'experiència a què se sotmet.

• D1.4.3: Consideren que la llum està formada per raigs, a més d'ones o partícules:
◦ Representen raigs i ones o partícules alhora.
◦ Representen raigs, ones o partícules en funció de l'experiència.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Usen un model quàntic per a la llum d'acord amb el qual es requereix el model

clàssic  d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  el  model  clàssic  de  partícula  per
interpretar l'emissió i absorció.

Pel que fa als dibuixos, considerarem que la resposta apunta a un model corpuscular de
radiació quan es representen punts o partícules que ixen de la bombeta, distribuïts en
l'espai i sobre la pantalla. El mateix criteri seguirem per a les ones. La identificació dels
models híbrids pot ser més complexa i, molt segurament, requerirà de les explicacions per
completar-la. Tanmateix, alguns indicadors de l'existència de models híbrids són el fet de
dibuixar partícules i ones que ixen de la font, ocupen l'espai i impacten sobre la pantalla, o
paquets d'ona que es mouen com a partícules des de la bombeta fins a la pantalla. En
canvi, el fet de dibuixar partícules que ixen de la font, ones que ocupen l'espai i partícules
que impacten sobre la pantalla serà considerat com una resposta correcta i contrària a la
nostra hipòtesi.

Per  a  qualsevol  dibuix representat per l'alumne l'explicació  ha de ser-ne coherent.  La
presència d'incoherències serà, pràcticament amb tota seguretat, producte dels models
híbrids, i com a tal es categoritzarà la resposta. En tant que no pretenem estudiar què
saben els alumnes sobre els fenòmens ondulatoris, sinó només el model que fan servir
per a la llum, no farem cap valoració sobre de la difracció de la llum a través del forat.

En D2 valorem el model que fan servir els alumnes per interpretar el comportament dels
electrons. La qüestió ens permetrà, a més, conèixer si usen un mateix model per explicar
els fenòmens en què participa la llum i els fenòmens en què participen electrons.
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D2.- Imagina que fem l'experiment que es mostra en la figura: amb un canó d'electrons
llancem un electró cap a una barrera que conté dos orificis. Situat darrere de cada orifici
hi ha un detector d'electrons (D1 i D2) que detecta però no atura
els  electrons.  Més  endavant  hi  ha  una  pantalla  que  permet
detectar el punt on impacten els electrons.

Llancem un electró i és detectat en l'orifici superior (pel detector
D1, en el punt indicat en la figura), podem afirmar que impactarà
en la posició X de la pantalla perquè està seguint una trajectòria
recta com la mostrada en el dibuix? Justifica la teua resposta.

En la investigació didàctica s'ha tractat la naturalesa dels electrons i el principi d'incertesa
com dos aspectes quàntics separats. Pel que fa a la naturalesa dels quàntums, s'ha posat
de manifest que els alumnes no desenvolupen un model únic per a la matèria i la radiació
(Vokos i altres, 2000; Olsen, 2001 i 2002) i que acomoden les explicacions dels fenòmens
als  models  que  consideren  correctes.  El  fet  d'atribuir  la  interferència  d'electrons  a
col·lisions entre partícules en lloc de relacionar-la amb la superposició d'ones n'és un
exemple clar (Cheong i Song, 2014). Com hem comentat en discutir la qüestió D1, els
alumnes atribueixen característiques ondulatòries o corpusculars als fenòmens en funció
de l'experiència que es porta a terme (Fischler, 1999), o desenvolupen models híbrids
d'acord amb els quals els electrons són partícules i ones al mateix temps (Greca i Freire,
2003), tot considerant, per exemple, que fan moviments sinusoïdals (Steinberg, 1996 i
1999; Rebello i Zollman, 1999). Pel que fa al principi d'incertesa, Budde i altres (2002) i
Kalkanis i altres (2003) indiquen que els alumnes consideren la mesura com la posada en
coneixement del valor d'una magnitud, que ja tenia un valor abans de fer la mesura, en
lloc  de  respondre  a  una  superposició  d'estats,  mentre  que  altres  investigacions  han
constatat que els alumnes consideren la incertesa com un error en la mesura (Johnston i
altres, 1998; Budde i altres, 2002a i b) o una conseqüència de l'acció dels instruments de
mesura sobre el sistema (Tsaparlis i Papaphotis, 2009). 

Hi ha altres models d'electró que també constitueixen fonts d'errors, tot i no identificar-se
de manera unívoca amb models clàssics.  Concretament,  els  alumnes poden imaginar
l'electró  com un núvol  de  càrrega i  usar  aquest  model  per  interpretar  situacions.  Per
exemple, s'ha constatat que representant l'àtom d'hidrogen com un núvol de càrrega que
orbita  al  voltant  del  nucli  seguint  una  trajectòria  circular  ben  definida  (Tsaparlis  i
Papaphotis, 2009). No seria estrany, per tant, que usaren aquest model per donar compte
de  la  incertesa.  Pensem  que  aquest  model  també  és  una  conseqüència  d'una
interpretació  incorrecta  de  la  dualitat  que  respon  a  una  analogia  clàssica  (un  núvol)
reforçada per un raonament d'acord amb el qual l'electró ha d'estar difós per l'espai a
conseqüència del caràcter ondulatori. 

Tot i els resultats apuntats per la investigació, cal destacar que la controvèrsia sobre la
interpretació de la dualitat afecta a la classificació de les respostes dels alumnes com a
correctes  o  incorrectes,  de  manera  que  el  que  es  considera  correcte  en  algunes
investigacions podria no ser-ho en altres (Tsaparlis i Papaphotis, 2009; Cheong i Song,
2014). A més, i d'acord amb la nostra opinió, el model que els alumnes tenen de l'electró
afecta en gran mesura a la interpretació que fan del principi d'incertesa, motiu pel qual
ambdós aspectes no es poden estudiar per separat. De fet, és amb un model d'electró
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que els alumnes donen sentit als conceptes d'incertesa en el moment i incertesa en la
posició. Si els alumnes conceben els electrons com a partícules clàssiques no concebran
l'existència de superposicions d'estats  abans de fer  una mesura,  sinó que imaginaran
l'electró  ocupant  una  posició  ben  definida.  Llavors,  no  és  estrany  que  associen  la
incertesa a una imprecisió de caràcter experimental en el procés de mesura. L'adquisició
d'una concepció correcta del principi d'incertesa exigeix, per tant, l'adquisició d'un model
quàntic per a l'electró.

És pel que acabem de dir que nosaltres no preguntem directament per la imatge que
tenen  els  alumnes  del   electró  ni  per  el  principi  d'incertesa,  sinó  per  una  predicció
experimental que posarà de manifest si el model usat respon a una partícula, una ona o
un model híbrid. Aquesta situació es pot analitzar usant el principi d'incertesa o el model
de  quàntum.  No  vol  dir  això  que  les  respostes  siguen  excloents,  sinó  que  són
complementàries i representen dues maneres diferents d'usar el model de quàntum, com
exposem tot seguit. 

D'acord amb la interpretació de Copenhaguen l'electró és un quàntum (ni una ona clàssica
ni una partícula clàssica) que està representat per la funció d'ona. Mentre l'electró es
propaga s'ha d'usar el model d'ona per donar compte dels llocs en què pot ser detectat. A
diferència d'una ona clàssica, la interpretació de l'amplitud de la funció d'ona és merament
matemàtica i probabilística: en aquells llocs en què l'amplitud és major és més probable
trobar el quàntum quan es fa una mesura, però el quàntum no es troba en cap posició
abans de què aquesta siga mesurada,  de tot  el  que es  pot  parlar  és  del  conjunt  de
possibles posicions en què pot ser detectat el quàntum en fer la mesura i la corresponent
probabilitat de ser detectat en cadascuna d'elles. En el moment en què és detectat s'ha
d'usar el model clàssic de partícula per a donar compte de la detecció d'energia, moment,
massa, càrrega, etc. (en funció de la magnitud detectada per l'instrument de mesura). Així,
l'electró es genera en la font com una partícula però es propaga per l'espai com una ona.
En arribar a la doble escletxa el detector D1 detecta el quàntum, instant en el qual torna a
considerar-se una partícula. Ara bé, a partir d'aquest punt l'electró continua en moviment
com a ona i pot impactar sobre qualsevol punt de la pantalla, sent més probable l'impacte
sobre  les  regions  on  l'amplitud  de  l'ona  és  major,  no  impacta  necessàriament  en  X.
L'anàlisi és molt semblant al que es fa en D1 per a la llum. Representat sobre l'esquema
que es planteja en D2 queda el que es veu en la figura 5.4.
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figura 5.4: L'electró es genera en la font com una partícula però es propaga com una ona. Quan és detectat
per D1 l'hem de considerar novament una partícula, però tot seguit continua propagant-se com una ona. Pot
impactar en qualsevol lloc de la pantalla, no ho ha de fer necessàriament en X. Serà més probable que
impacte allà on l'amplitud de l'ona sobre la pantalla és major.

D'acord amb el principi d'incertesa, en detectar el quàntum en D1 coneixem amb detall la
component ry de la posició de l'electró, i això implica que la incertesa en la component p y

del moment lineal és gran, podent-se produir l'impacte de l'electró sobre qualsevol punt de
la pantalla. En la figura 5.5 es representa el que ocorre atenent al principi d'incertesa.

Figura 5.5: En l'instant en què D1 detecta l'electró sabem amb gran exactitud la component y de la posició
del  quàntum.  D'acord  amb  el  principi  d'incertesa,  això  implica  un  valor  elevat  de  la  incertesa  de  la
component  y  del  moment  lineal.  La dispersió  en el  valor  del  moment  lineal  porta  a  què l'electró  puga
impactar en qualsevol lloc de la pantalla.

Com hem comentat, la predicció a través del model de quàntum i la predicció a través del
principi  d'incertesa  són  equivalents,  en  tant  que  el  principi  d'incertesa  és  una
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conseqüència del model de quàntum, com mostrem en la figura 5.6.

figura 5.6: Equivalència de l'explicació basada en el principi d'incertesa i de l'explicació basada en el model
del quàntum.

Quan l'electró ix de la font hem de considerar que es propaga com una ona, per conéixer
la posició i el  moment lineal cal fer una mesura, l'ona només ens indica les possibles
posicions i moments lineals que es poden obtindre en fer la mesura. Aquest electró té una
gran  probabilitat  de  no  passar  per  cap  forat  i,  en  cas  de  passar-hi,  té  un  50%  de
probabilitat de passar per cada orifici. Hem considerat el cas que el detector D1 detecta
l'electró en una posició concreta, just en eixe moment sabem on està l'electró. Ara bé, tot
seguit l'electró continua movent-se, i hem de considerar que ho fa com a ona a partir del
punt on ha estat detectat.  Hi ha moltes direccions en les quals pot ser detectat,  però
caldrà fer una mesura per detectar-lo. Com observem en la imatge, el principi d'incertesa
és una conseqüència de la naturalesa quàntica de l'electró, el fet que el punt on ha estat
detectat siga el lloc des del qual segueix propagant-se dóna lloc a una ona esfèrica i a una
gran incertesa en el moment lineal

Cal tindre en compte que l'ús que fem del model de quàntum és completament qualitatiu.
No  aprofundirem,  per  tant,  en  els  detalls  i  centrarem l'anàlisi  en  el  model  usat  pels
alumnes per interpretar la propagació de l'electró.

Esperem  trobar  respostes  en  què  es  pose  clarament  de  manifest  que  els  alumnes
consideren els electrons com a partícules. Es caracteritzaran per representar l'electró com
una  partícula,  usar  conceptes  relatius  a  les  partícules  per  parlar  del  moviment  (com
trajectòria, posició, etc.), considerar que impactaran en la X ja que el detector no els atura
(seguint trajectòries rectes) o considerar que el detector, tot i no aturar l'electró, modifica
la seua trajectòria, fent que impacta en un altre punt de la pantalla.

També esperem trobar respostes en les quals es considere que els electrons són ones,
que es caracteritzaran per representar l'electró com una ona (una ona sobre la trajectòria
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o un tren  d'ona)  o  usar  conceptes  relatius  a  les  ones per  explicar  el  fenomen (com
longitud d'ona, interferència, difracció, etc.). 

A més  dels  dos casos  anteriors,  pensem que  trobarem respostes  que evidencien  un
model híbrid per als electrons, bé perquè els consideren ones i partícules al mateix temps,
representant  una  partícula  dins  d'un  tren  d'ona  o  fent  referència  a  aquesta  doble
naturalesa en l'explicació, bé perquè consideren que els electrons són ones o partícules,
en funció del muntatge experimental, tot indicant que la doble escletxa fa que l'electró es
comporte com a ona, o que els detectors fan que l'electró es comporte com a partícula. 

Per últim, creiem que detectarem entre les respostes dels alumnes models d'electró que
no s'identifiquen de manera unívoca amb les ones o les partícules, com per exemple el
model de núvol electrònic. D'acord amb aquesta concepció, l'electró és un núvol difús que
es propaga per l'espai, expandint-se o contraient-se en funció de les interaccions que
experimenta. Aquestes respostes s'evidenciaran en què els alumnes dibuixen un núvol o
fan referència a ell  – o a un conjunt de punts o a una altra analogia equivalent – per
referir-se a l'electró.

En el quadre 5.7 establim una relació entre els obstacles associats amb l'indicador de
comprensió D i les possibles respostes dels alumnes.
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Quadre 5.7: Xarxa per valorar Q1-A.D2.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió D:
D2.1. Consideren que els electrons són partícules:
• Dibuixen partícules per representar el moviment de l'electró, o
• Consideren que l'electró impactarà en X seguint una trajectòria recta, o
• Consideren que el detector desviarà la trajectòria de l'electró, o
• Usen conceptes relacionats amb la descripció del moviment de les partícules, com

el concepte de trajectòria o col·lisió, per descriure el moviment dels electrons.
D2.2. Consideren que els electrons són ones:
• Dibuixen  ones  per  representar  la  propagació  dels  electrons  sense  fer  cap

referència a la naturalesa corpuscular en el moment de la detecció, o
• Usen conceptes relacionats amb les característiques i la propagació de les ones.

D2.3. Consideren un model híbrid per als electrons, d'acord amb el qual:
• D2.3.1: Els electrons són ones i partícules alhora:
◦ Representen els electrons com ones i partícules, o
◦ Fan referència a aquesta doble naturalesa en l'explicació.

• D2.3.2: Els electrons són  ones o partícules en funció de l'experiència a què se
sotmeten:
◦ Fan  referència  a  aspectes  experimentals  per  justificar  si  s'usa  un  model

corpuscular o ondulatori.
D2.4. Consideren els electrons com núvols de càrrega:
• Dibuixen l'electró com un núvol, o
• Usen termes com núvol o difús per referir-se a l'electró.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Usen un model quàntic per als electrons d'acord amb el qual es requereix el model

clàssic  d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  el  model  clàssic  de  partícula  per
interpretar l'emissió i absorció, o

• Atribueixen un comportament probabilístic a la naturalesa de la matèria, o
• Apliquen el principi d'incertesa, tot indicant que en mesurar la posició coneixem

aquesta amb una incertesa molt baixa, la qual cosa augmenta la incertesa en el
moment lineal i l'electró pot detectar-se en un punt diferent a X.

Indicatius  de  la  presència  del  model  quàntic  en  els  alumnes  són  el  fet  de  parlar  de
probabilitats en referir-se a la detecció, parlar de resultats estadístics o aleatoris, etc. En
general,  fer  referència al  fet  que els electrons no segueixen trajectòries,  que pateixen
fenòmens  propis  de  les  ones  quan  es  propaguen  o  que  no  estan  sotmesos  al
determinisme. En canvi, les respostes que fan referència a la trajectòria de l'electró, com
és el cas de considerar que l'acte de mesura altera el moviment del quàntum, són un
indicatiu del caràcter corpuscular i les atribuïm a D2.1.
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5.3.2  Dissenys  experimentals  per  obtindre  evidències  de  què  els  professors
presenten mancances que afecten a la comprensió del model quàntic d'emissió i
absorció de radiació i a la naturalesa dels quàntums

Recordem que una de les derivacions de la hipòtesi és:

H1.2.- Els professors de Física i Química presenten carències que afecten a
la  comprensió  d'aspectes  clau  del  mecanisme  d'emissió  i  absorció  de
radiació i a la naturalesa dels quàntums.

Com ja hem indicat a l'inici d'aquest capítol, és fonamental que el professorat tinga un
coneixement  en  profunditat  dels  continguts  que  ha  d'ensenyar  per  garantir  un
aprenentatge  efectiu.  Aquest  coneixement  en  profunditat  implica  no  sols  la  claredat
conceptual  necessària  per  a  treballar  amb  els  conceptes  i  models  objecte  de
l'ensenyament, sinó també el coneixement dels problemes que estan en l'origen del que
es pretén ensenyar, els canvis i  reformulacions que han patit  aquests coneixements al
llarg de la història, els problemes que poden tindre els alumnes a l'hora d'aprendre'ls, les
aplicacions pràctiques que se'n deriven, etc. Pensem que els professors estan lluny de
tindre  aquest  coneixement  en  profunditat  de  la  física  quàntica,  és  més,  pensem que
presenten mancances importants en els continguts que formen part  del currículum del
batxillerat. Ens referim, especialment, als següents punts:

No coneixen en detall  la incapacitat de les teories físiques clàssiques per explicar
aspectes concrets d'alguns fenòmens d'emissió i absorció de radiació. Pensem que
els professors coneixen amb bastant detall  quins aspectes dels espectres atòmics i de
l'efecte  fotoelèctric  no  podia  explicar  la  física  clàssica,  però  que  en  sobrevaloren  la
importància  i  els  consideren  suficients  per  qüestionar  el  paradigma  clàssic  i  avançar
hipòtesis contraries a la física clàssica. Aquestes hipòtesis només van ser acceptades de
manera  unànime  per  la  comunitat  científica  després  de  profundes  discussions  i
d'acumular nous resultats experimentals al seu favor. Així, van ser crucials els resultats
experimentals  de  l'efecte  Compton  o  l'experiment  de  Franck  i  Hertz,  que  considerem
àmpliament desconeguts pel professorat. 

Relacionat amb el que acabem d'exposar, el professorat no només desconeix resultats
històrics sinó que tampoc coneix en detall fenòmens o aparells tecnològics que funcionen
d'acord amb els principis i lleis quàntiques, reduint la utilitat de la física quàntica al camp
merament teòric, acadèmic, quan la realitat és tot just la contrària: la física quàntica és
d'enorme importància en el desenvolupament polític, industrial i socioeconòmic (Sánchez
Ron,  2001  i  2007);  els  nostres  estàndards  de  vida  depenen  cada  vegada  més  dels
avanços  científics  i  tecnològics  i  en  aquest  sentit  la  miniaturització  electrònica  i
nanotecnològica  en el  món dels  negocis  i  l'enginyeria  ha aportat  aparells  que només
poden ser entesos a partir  dels principis de la mecànica quàntica,  entre els quals els
làsers,  transistors i  semiconductors són només uns pocs exemples (Johnston i  altres,
1998; Zollman, 1999). De fet, fa poc més d'una dècada es va arribar a afirmar que més
del  25%  del  producte  mundial  brut  depenia  de  la  nostra  comprensió  de  la  quàntica
(Cabello, 2003).
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Tenen  dificultats  per  aplicar  el  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació.
Pensem que els  professorat,  si  bé coneix i  usa conceptes quàntics com  fotó o  nivell
energètic per referir-se a la radiació i als àtoms, la qual cosa posa de manifest que coneix
els  models quàntics de radiació  i  àtom, desconeix els  detalls  dels  models d'emissió  i
absorció de radiació,  és a dir,  no és capaç d'usar els models per fer prediccions i  de
relacionar les característiques de la radiació amb els processos atòmics individuals que
l'originen.

No disposen d'un model de quàntum que siga coherent amb la interpretació de
Copenhaguen.  Pensem  que  el  professorat  no  s'ha  plantejat  de  manera  correcta  el
problema de la dualitat i que veuen en aquesta idea una solució al dilema de la naturalesa
de  la  llum,  en  lloc  de  veure-la  com un  problema  en  si  mateix.  Així,  creiem que  els
professors han adquirit algun dels models alternatius similars als comentats en el cas dels
alumnes per explicar el comportament dels quàntums i acomodar el model ondulatori i el
corpuscular.

Hem elaborat dos instruments, etiquetats com Q1-P i Q2-P, per valorar quin ús fan els
professors dels models quàntics davant de situacions problemàtiques semblants o iguals
a les plantejades als alumnes:
• El primer instrument, Q1-P és un qüestionari amb el qual es pretén valorar l'ús que

fan els professors del model d'emissió i absorció de radiació, així com el caràcter
aplicat que atribueixen a la física quàntica. S'ha passat a 21 professors de Física i
Química en actiu de manera oral. Les respostes donades es van enregistrar amb
una gravadora i es van transcriure posteriorment per analitzar-les. Aquesta mostra
es va ampliar posteriorment,  a la vista dels resultats obtinguts en les qüestions
referents als espectres (dels quals en parlarem més endavant) i per aprofundir en
l'anàlisi, amb 9 professors en formació  que cursaven el màster de formació del
professorat de secundària durant el curs 2013-14. A aquests darrers el qüestionari
es va passar per escrit  i  posteriorment se'ls va entrevistar per aprofundir en les
respostes. Les entrevistes també van ser enregistrades amb una gravadora i es
van transcriure per ser analitzades. 

• El segon instrument, Q2-P, és un qüestionari escrit que ha estat contestat per 30
professors de Física i Química. Les qüestions que es plantegen estan relacionades
amb els problemes que van donar origen a la física quàntica i amb el model quàntic
de radiació i de partícula elemental. Cal emfatitzar que aquests qüestionaris van
ser facilitats a més de 50 professors, be a través de l'autor d'aquest treball o bé a
través d'altres col·laboradors de confiança. Molts dels professors van tardar dies en
retornar  el  qüestionari  contestat,  la  qual  cosa  no  permet  garantir  que  no
consultaren les respostes. En tant que les consultes afavoreixen que les respostes
siguen  correctes,  i  això  va  en  contra  de  la  hipòtesi,  vam  decidir  acceptar  els
qüestionaris, dels quals se'n van retornar contestats només 30, i tenim constància
que  hi  ha  professors  que  no  el  van  voler  respondre  després  de  llegir-lo  tot
manifestant desconeixement.

Cal indicar que les qüestions que formen part dels qüestionaris, així com la redacció final,
es va  decidir  després de fer  diverses proves amb qüestionaris  i  entrevistes en grups
d'alumnes del  màster  de  formació del  professorat,  alumnes dels  darrers  cursos de la
llicenciatura en Química i professors en actiu. Tot seguit, en el quadre 5.8, presentem els
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qüestionari Q1-P, els resultats ja constatats recollits en la literatura didàctica i les relacions
entre les respostes que esperem que donen els professors i els indicadors de comprensió
del model quàntic d'emissió i absorció de radiació.

Quadre 5.8: Qüestionari Q1-P. Centrat en el model d'emissió i absorció de radiació.
A1.-  Pots  dir  aparells  tecnològics  i  fenòmens  quotidians  el  funcionament  dels  quals  estiga  basat  en
fenòmens quàntics? 

Comentari: En cas que no siga evident el motiu pel qual es considera quàntic el funcionament de
l'aparell: 
Indica quin aspecte del funcionament d'eixos aparells està basat en la física quàntica.

B1.- En aquesta imatge (es facilita al professor el diagrama de la imatge
de la  dreta)  es representen les energies dels estats  estacionaris  d’un
àtom d’hidrogen. Reconeixes el diagrama? Et resulta familiar?
En un recipient disposem de milions d'àtoms d'hidrogen que es troben en
l’estat de menor energia, l’estat fonamental que se’n diu. Il·luminem per
uns instants el recipient amb llum els fotons de la qual tenen energies
compreses entre 1eV i 12eV:
a) Què els ocorrerà als àtoms del gas?
b) Què observaríem si fem la descomposició espectral de la llum després
de travessar el recipient que conté el gas?

B2.-  Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  se'ls  comunica  als  àtoms
d'hidrogen continguts en un recipient l'energia necessària per arribar a
l'estat estacionari de -1,51eV. En observar amb l'espectroscopi la radiació
que emet posteriorment el gas, què s'observarà?

B3.- (Es facilita al professor la imatges dels espectres atòmics de la dreta
i es comenta que es tracta dels espectres de tres gasos i que en tots ells es poden veure unes línies més
intenses i altres més febles) Com expliques que en l'espectre d'un gas hi haja línies més intenses que
altres?

Fotografia dels espectres de l'heli, neó i oxigen (de dalt cap avall) obtinguda en un laboratori escolar. En
color en el qüestionari.
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Quadre 5.8 (continuació): Qüestionari Q1-P. Centrat en el model d'emissió i absorció
de radiació.
C1.- Aquesta imatge, extreta d'un llibre de text de 2n de batxillerat, mostra un “esquema”. Coneixes com
era el dispositiu experimental real amb que es va estudiar aquest fenomen?

C2.- Pots explicar amb les teues paraules el significat de l'equació que apareix baix de l'esquema?

Comentari:  Si  no dóna a entendre que el  fotó  incident  i  el  dispersat  són el  mateix  o  fotons
diferents: Els dos són el mateix fotó o són fotons diferents?

C3- Què creus que aporta de novedós l'efecte Compton al desenvolupament de la mecànica quàntica que
no aportava ja l'efecte fotoelèctric? 

Criteris per valorar les respostes del qüestionari Q1-P

Aquest qüestionari té tres parts ben diferenciades:
• La qüestió A1 que té per objectiu posar de manifest el  caràcter aplicat que els

professors atribueixen a la física quàntica, valorant en quina mesura la consideren
una disciplina present en la vida quotidiana o si, pel contrari, la consideren un camp
merament acadèmic, de laboratori, i amb poca aplicació.

• Les qüestions B1 a B3,  sobre els  espectres d'emissió  i  absorció,  on pretenem
valorar l'ús del model quàntic d'emissió i absorció de radiació que fan servir els
professors.

• Les qüestions C1 a C3, sobre l'efecte Compton, amb les quals valorem quin model
usen els professors per interpretar altres fenòmens quàntics més enllà de l'efecte
fotoelèctric i els espectres.

Aquesta estructura ens permet, a més de valorar aspectes puntuals dels models usats
pels professors, analitzar-ne la coherència, tot valorant si usen sempre el mateix model o
si, per contra, fan servir models diferents i incorren en errors diferents en funció de la
situació  plantejada.  Concretem aquests  detalls  més  endavant,  després  d'analitzar  les
qüestions de cada bloc per separat.

Amb la qüestió A1, com hem indicat, pretenem valorar si  els professors consideren la
física quàntica com un camp merament acadèmic o si són conscients de la presència que
té en la vida quotidiana.

175



Capítol 5. L'estructura problematitzada és didàcticament rellevant?

A1.- Pots dir aparells tecnològics i fenòmens quotidians el funcionament dels quals estiga
basat en fenòmens quàntics? 

Comentari:  En  cas  que  no  siga  evident  el  motiu  pel  qual  es  considera  quàntic  el
funcionament  de  l'aparell:  Indica  quin  aspecte  del  funcionament  d'eixos  aparells  està
basat en la física quàntica.

Aquest aspecte ha estat estudiat recentment per Sinarcas i Solbes (2013), que han limitat
la investigació a determinar si els professors coneixen aplicacions de la física quàntica.
Nosaltres volem aprofundir en les respostes i demanar als professors que expliquen les
respostes que donen, indicant quins aspectes dels aparells mencionats requereixen de la
física quàntica.

Són diversos els aparells tecnològics que formen part de la nostra vida quotidiana que
requereixen dels models quàntics per explicar-ne el funcionament, entre ells:
• Les  plaques  fotoelèctriques,  que  aprofiten  aquest  fenomen  per  produir  energia

elèctrica,  i  que  es  poden  trobar  en  milers  d'aparells,  des  d'ascensors  fins  a
calculadores.

• Els tubs fluorescents o les bombetes de baix consum que produeixen llum a partir
de les transicions entre els estats estacionaris dels àtoms del gas que contenen.

• Els làsers i els leds que produeixen llum a partir de transicions quàntiques entre
estats estacionaris (o bandes d'energia), i que es poden trobar com a part de molts
altres aparells, com per exemple els DVDs.

• Els materials fluorescents i fosforescents, en els quals l'emissió de radiació també
es basa en transicions electròniques i que no emeten si no són il·luminats amb
radiació que supere una freqüència llindar.

• Qualsevol aparell electrònic format per semiconductors el funcionament del qual es
basa en transicions electròniques entre estats estacionaris.

• Abandonant  el  camp  de  la  quotidianitat,  podem  afegir  els  espectroscopis,  el
microscopi d'efecte túnel, els processos de fusió nuclear que tenen lloc en el sol
per efecte túnel, etc.

Aquesta qüestió està estretament relacionada amb l'indicador de comprensió A, ja que si
bé no demana per resultats experimentals que històricament van portar a l'establiment de
la física quàntica, sí que fa referència a les limitacions de la física clàssica. En tant que els
llibres  de  Física  i  de  Química  i  l'ensenyament  habitual  responen  a  un  enfocament
formulístic i transmissiu en el que tenen poca presència les relacions CTSA, esperem que
els professors puguen citar algunes aplicacions de la física quàntica però que no siguen
capaços d'explicar-les atenent a models quàntics correctes. Resumim tots aquests criteris
en el quadre 5.9.
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Quadre 5.9: Xarxa per valorar Q1-P.A1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió A:
No són capaços d'identificar la presència de la física quàntica en el nostre entorn:

 No s'indiquen aparells tecnològics o fenòmens de naturalesa quàntica, o
 S'indiquen aparells que no responen a un comportament fonamentalment quàntic,

o
 S'indiquen  aparells  tecnològics  però  no  s'indica  en  quina  mesura  usen  els

fonaments quàntics en el seu funcionament.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi si:
Identifiquen fenòmens i aparells quàntics en el nostre entorn:

 Indiquen  aparells  tecnològics  o  fenòmens  quotidians  de  naturalesa  quàntica  i
indiquen correctament el fenomen quàntic en què es basen.

Donat que les respostes aportades pels professors poden tindre un cert grau d'indefinició
considerem  convenient  aclarir  què  anem  a  donar  per  correcte  i  què  no.  No  podem
acceptar  com  a  correctes  respostes  vagues  com  el  CD,  l'ordinador,  el  microscopi
electrònic,  etc.  si  no  es  fa  explícit,  almenys,  el  fenomen quàntic  en  què  es  basa:  la
transició entre estats estacionaris com a mecanisme d'emissió en el cas del làser que llig
el  CD,  el  funcionament  dels  semiconductors  basat  en  transicions  electròniques  entre
estats  estacionaris  en  el  cas  de  l'ordinador  o  el  fenomen  quàntic  de  l'efecte  túnel
característic  dels  electrons  en  el  cas  del  microscopi  electrònic.  Tampoc  acceptarem
respostes  en  les  quals  l'aspecte  que  s'apunta  no  siga  quàntic,  com  per  exemple
considerar  quàntic  el  funcionament  del  mòdem  WIFI  pel  fet  d'emetre  ones
(electromagnètiques). Sí que acceptarem com a correctes aquelles respostes en què el
fenomen aprofitat  siga evident  perquè apareix en el  mateix  nom de l'aparell,  com les
plaques fotoelèctriques o  els  espectròmetres.  No demanarem,  tampoc,  una explicació
detallada  del  funcionament  de  l'aparell  en  tant  que  les  qüestions  posterior  han  estat
seleccionades amb l'objectiu  de valorar  l'ús que fan  els  professors del  model  quàntic
d'emissió i absorció de radiació.

Les qüestions del bloc B – B1, B2 i B3 – tenen per objectiu valorar en quina mesura els
professors són capaços d'usar el  model quàntic per fer prediccions i explicar resultats
experimentals relacionats amb la formació d'espectres d'emissió i absorció de radiació, un
dels aspectes de la física quàntica més treballats als llibres de text. Aquestes qüestions
són molt semblants a les plantejades als alumnes en Q1-A, motiu pel qual usarem gran
part del que s'ha establit per a Q1-A.B1, Q1-A.B2 i Q1-A.B3.
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B1.-  En  aquesta  imatge  (es  facilita  al  professor  el
diagrama de la imatge de la dreta) es representen les
energies dels estats estacionaris d’un àtom d’hidrogen.
Reconeixes el diagrama? Et resulta familiar?
En un recipient disposem de milions d'àtoms d'hidrogen
que  es  troben  en  l’estat  de  menor  energia,  l’estat
fonamental que se’n diu. Il·luminem per uns instants el
recipient amb llum els fotons de la qual tenen energies
compreses entre 1eV i 12eV:
a) Què els ocorrerà als àtoms del gas?
b) Què observaríem si fem la descomposició espectral
de la llum després de travessar el recipient que conté el
gas?

B2.- Mitjançant una descàrrega elèctrica se'ls comunica
als àtoms d'hidrogen continguts en un recipient l'energia
necessària per arribar a l'estat  estacionari  de -1,51eV.
En observar  amb l'espectroscopi  la  radiació  que emet
posteriorment el gas, què s'observarà?

B3.- (Es facilita al professor
la  imatges  dels  espectres
atòmics  de  la  figura  i  es
comenta que es tracta dels
espectres  de  tres  gasos  i
que  en  tots  ells  es  poden
veure  unes  línies  més
intenses i altres més febles)
Com  expliques  que  en
l'espectre  d'un  gas  hi  haja
línies  més  intenses  que
altres?

Fotografia dels espectres de l'heli, neó i oxigen (de dalt cap avall) 
obtinguda en un laboratori escolar. En color en el qüestionari.

En la primera de les qüestions plantejades, només poden ser absorbits els fotons que
porten l'àtom des d'un estat estacionari a un altre. Com els àtoms es troben en l'estat de
-13,6 eV, seran absorbits els fotons de 10,2 eV, que porten l'àtom a l'estat de -3,4 eV. Per
arribar a l'estat de -1,51 eV caldria absorbir fotons de 12,09 eV, els quals no es troben
presents en la radiació incident. La resta dels fotons no seran absorbits. Així, els fotons de
10,2 eV del  feix  incident  seran absorbits  i,  posteriorment,  el  gas emetrà fotons de la
mateixa  energia  però  en  totes  direccions,  motiu  pel  qual  la  intensitat  de  la  radiació
d'aquesta freqüència en la direcció de propagació del feix incident serà molt menor a la de
la resta de freqüències,. Així, s'observarà una línia negra en l'espectre. La qüestió B2 i B3
són equivalents a les plantejades per als alumnes, com també ho són les respostes, motiu
pel qual no les reproduïm novament ací.
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Esperem que les respostes que donen els professors siguen similars a les dels alumnes.
Per aquest motiu, ens limitem a reproduir en el quadre 5.10 la xarxa d'anàlisi sense afegir
cap nou comentari.

Quadre 5.10: Xarxa per valorar Q1-P.B1, Q1-P.B2 i Q1-P.B3.
Considerem a favor de la nostra hipòtesi i  com a evidència d'obstacles associats a l'indicador de
comprensió B:
B1. Tenen concepcions errònies sobre l'àtom

• B1.1. Consideren que l'àtom pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari.
• B1.2. Consideren que l'estat de menor energia és el de 0 eV.

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació 
• B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment.
• B2.2.  No relacionen la  freqüència  de la  radiació  emesa amb l'energia  dels  fotons  que la

constitueixen.
• B2.3.  No relacionen la  intensitat  de  la  radiació  amb la  quantitat  i  tipus  de  fotons  que la

constitueixen.
• B2.4: Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix.

B3. Tenen concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió
• B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es produïsca cap canvi

en la seua configuració:
◦ Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom.
◦ Indiquen que els fotons que s'emeten o absorbeixen són aquells que tenen la mateixa

energia que la dels estats presentats en el diagrama, en valor absolut.
◦ Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat estacionari.
◦ Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom.

• B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels estats entre els
quals té lloc la transició, perquè:
◦ Consideren que l'energia del fotó emés o absorbit coincideix amb la de l'estat estacionari

des del que té lloc la transició.
◦ Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat estacionari.
◦ Consideren que l'energia del fotó absorbit o emés coincideix amb la de l'estat estacionari

al que té lloc la transició.
◦ Atribueixen major intensitat a més transicions cap a un estat estacionari.

• B3.3. Consideren que l'àtom pot fer transicions entre estats estacionaris entre els quals hi ha
una  diferència  d'energia  diferent  a  la  del  fotó  emés  o  absorbit  (violació  del  principi  de
conservació de l'energia).

• B3.4. Consideren que un àtom o un electró poden emetre més d'un fotó en fer una transició.
• 3.5. Consideren que un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives cap a

estats de major energia.
• B3.6. Consideren que els processos d'emissió i absorció són deterministes, que es pot predir

amb absoluta certesa la radiació que emetrà un àtom excitat, perquè:
◦ Indiquen que totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental.
◦ Indiquen que s'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”.

• B3.7: Confonen el procés d'emissió i el d'absorció.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi si relacionen l'energia dels fotons emesos o absorbits (o la
freqüència de la radiació) i la intensitat de la radiació amb les transicions atòmiques explicant que:

• Només s'absorbeixen o emeten aquells fotons que permeten que l'àtom faça una transició a
un estat estacionari.

• Les transicions a estats de menor energia no tenen lloc necessàriament a l'estat fonamental.
• Una línia espectral és més intensa perquè s'emeten més fotons de la freqüència d'aquesta

línia per unitat de temps, o
• Una línia espectral és més intensa perquè les transicions atòmiques que donen lloc als fotons

d'eixa freqüència són més probables.
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Les qüestions del bloc C estan basades en l'efecte Compton. En aquest fenomen també
es produeix una interacció entre matèria i radiació però, a diferència dels espectres, els
electrons que interaccionen són electrons lliures – o es poden considerar electrons lliures
– i la seua energia no està quantitzada. Constitueix, per tant, una altra experiència que
ens permet valorar com els professors interpreten els fenòmens d'interacció entre radiació
i matèria i quin coneixement tenen dels fets experimentals que van portar a l'establiment
de la física quàntica.

Amb la qüestió C1 valorem si  els professors coneixen els aspectes experimentals del
fenomen, és a dir, com es posa de manifest en la pràctica, com es detecten les radiacions,
quines evidències experimentals les posen de manifest.

C1.- Aquesta imatge, extreta d'un llibre de text de 2n de batxillerat, mostra un “esquema”.
Coneixes  com  era  el  dispositiu  experimental  real  amb  que  es  va  estudiar  aquest
fenomen?

En la imatge s'observa l'esquema característic de l'efecte Compton que apareix als llibres
de text. En ell, la interacció entre un fotó de la radiació i un electró lliure es redueix a un
cas particular de la conservació de l'energia i el moment lineal: el xoc elàstic entre dues
partícules,  com si  foren dues boles  de billar.  Tanmateix,  i  en  tractar-se  d'objectes  no
observables a simple vista, l'esquema representa el que ocorre a nivell microscòpic quan
té  lloc  una  experiència  de  laboratori  (macroscòpica).  La  nostra  intenció  amb aquesta
qüestió és valorar com relacionen els professors la interacció individual entre un fotó i un
electró lliure amb el fenomen macroscòpic de dispersió de radiació, aspecte relacionat
amb l'indicador de comprensió B.

D'acord amb les paraules de Compton (Compton, 1927), entre la radiació dispersada es
detectaven dues longituds d'ona, una igual a la incident i una altra major el valor de la qual
depenia de la direcció en què es feia la mesura. La detecció de dues radiacions requereix
de l'ús d'un espectroscopi o qualsevol altre dispositiu equivalent. La detecció d'electrons
dispersats exigeix l'ús d'algun instrument que interaccione amb ell. Compton parla d'una
càmera de boira.
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Pensem que el professorat reconeix l'esquema que es representa en la imatge i que el
relaciona  amb  el  xoc  elàstic  entre  dues  partícules,  però  que  no  coneix  l'experiència
macroscòpica de dispersió de radiació. No seran, per tant, capaços d'explicar el muntatge
experimental amb què es va estudiar aquest fenomen, especialment com es mesuren les
magnituds rellevants: la longitud d'ona de la radiació, els angles de dispersió i l'energia
cinètica dels electrons. Presentem aquests criteris en el quadre 5.11.

Quadre 5.11: Xarxa per valorar Q1-P.C1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió B:
No  són  capaços  d'explicar  el  muntatge  experimental  amb  què  es  va  estudiar
l'efecte Compton:
• No reconeixen l'esquema, o
• No són  capaços  de  dir  com es  mesuren,  o  com es  poden  mesurar,  les  tres

magnituds  rellevants  d'aquesta  experiència:  la  freqüència  de  la  radiació
dispersada, l'energia i la direcció de dispersió dels electrons.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi si:
Expliquen com és el muntatge experimental que permet estudiar l'efecte Compton:
• Coneixen el muntatge històric que usa Compton, o
• Indiquen  com es  podria  estudiar  experimentalment  aquest  fenomen mesurant,

almenys, la direcció de dispersió, l'energia dels electrons i les freqüències de la
radiació dispersada.

Pel caràcter obert de la qüestió convé que aclarim els criteris que seguirem per analitzar
les respostes. És possible que els professors indiquen generalitats que es dedueixen del
mateix  esquema  i  que  es  corresponen  amb  característiques  correctes  del  muntatge
experimental. Uns exemples serien afirmacions del tipus “es fa incidir radiació sobre grafit
i ixen fotons i electrons dispersats” o “es bombardegen electrons amb fotons”. No podem
considerar que aquestes afirmacions siguen indicatives d'un coneixement correcte en tant
que redueixen l'experiment de laboratori a una versió ampliada de l'esquema, sense fer
cap menció de les mesures que cal prendre (i que són rellevants per a l'estudi de l'efecte
Compton) ni dels instruments usats per fer-ho. Sí que donarem per correctes aquelles
respostes en què s'indiquen instruments de mesura capaços de mesurar les magnituds
rellevants  encara  que  no  coincidisquen  amb  els  instruments  històrics:  per  exemple,
acceptarem com a resposta que la freqüència de la radiació dispersada es mesura amb
un espectroscopi encara que no s'indique que s'usava un cristall de calcita, o que es faça
referència a una pantalla fluorescent per mesurar la direcció de dispersió dels electrons en
lloc d'usar una càmera de boira.

Amb C2 aprofundim en la  interpretació  del  fenomen tot  demanant  als  professors que
expliquen el significat de l'equació.

C2.- Pots explicar amb les teues paraules el significat de l'equació que apareix baix de
l'esquema?
Comentari: Si no es fa referència a què el fotó incident i el dispersat són diferents: Els
dos fotons són el mateix?
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Aquesta equació és una conseqüència de la conservació de l'energia i del moment lineal
aplicada al cas particular d'interacció entre els fotons i els electrons lliures. Pensem que el
professorat reconeix l'expressió però que desconeix el seu origen o, en tot cas, apuntarà
únicament a la conservació de l'energia per explicar l'equació, sense fer cap referència al
moment  lineal  del  fotó.  Aquesta  dificultat  no  l'havíem  plantejada  entre  els  possibles
obstacles en el capítol 3 perquè supera les fites que ens hem marcat amb els alumnes. És
per això que l'afegirem com a punt B2.5 i l'analitzarem exclusivament per als professors,
en tant que fa referència al model de radiació que tenen.

A més, també esperem que alguns professors identifiquen el fenomen amb el xoc elàstic
entre partícules clàssiques, la qual cosa portarà al professorat a cometre un altre error tot
considerant que el fotó, com a partícula incident, pot transferir una part de l'energia a
l'electró. Aquesta afirmació està completament en contra del model quàntic de radiació,
d'acord amb el qual els fotons es generen i absorbeixen en unitats completes. 

Recollim tots els criteris establits per valorar aquesta qüestió en el quadre 5.12.

Quadre 5.12: Xarxa per valorar Q1-P.C2.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió B:
B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació:
B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment, perquè 
• Consideren que el  fotó  dispersat  és el  mateix  que l'incident,  però amb menor

energia.
B2.5. No atribueixen moment lineal als fotons, perquè
• Fan una lectura literal de l'equació, sense establir cap relació amb el principi de

conservació de l'energia i del moment lineal, o
• Fan referència únicament al principi de conservació de l'energia.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Relacionen l'equació amb la conservació del moment lineal i de l'energia.

És possible que la referència a la relació entre el fotó dispersat i l'incident, indicant si és o
no el  mateix,  s'haja  fet  ja  en  la  qüestió  C1 en explicar  la  imatge que es  mostra  en
l'activitat. És fonamental, a més, que es faça referència al concepte de fotó: si considerem
la llum només com una ona seria dispersada pels electrons formant un front d'ona esfèric i
no tindria sentit parlar de la direcció de dispersió. No considerarem correctes, per tant,
aquelles respostes que no usen els fotons en l'explicació.

La darrera qüestió del bloc C està orientada a valorar en quina mesura els professors
reconeixen  en  l'efecte  Compton  un  fenomen  que  va  ser  fonamental  per  al
desenvolupament de la física quàntica, aspecte relacionat amb l'indicador de comprensió
A.

C3-  Què  creus  que  aporta  de  novedós  l'efecte  Compton  al  desenvolupament  de  la
mecànica quàntica que no aportava ja l'efecte fotoelèctric? 
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Com hem exposat en l'estudi històric, la principal contribució de l'explicació de l'efecte
Compton al desenvolupament de la física quàntica va ser posar de manifest que els fotons
eren portadors de moment lineal,  característica fonamental  de les partícules. Però les
aportacions de l'efecte  Compton no es limiten només a això.  En aquesta experiència
també s'evidencia  que  la  quantització  de  l'energia  no  es  limita  a  l'existència  d'estats
estacionaris en els sistemes lligats, sinó que és una característica general de la radiació,
ja que en les interaccions entre radiació i electrons lliures l'intercanvi d'energia té lloc en
quantitats  h ν .  Acceptarem, per tant, com a contrari a la nostra hipòtesi el fet que els
professors  entrevistats  citen  alguna  d'aquestes  aportacions  fonamentals  de  l'efecte
Compton al desenvolupament de la física quàntica.

Ara bé, pensem que els professors conceben l'efecte Compton com un fenomen més
d'interacció  entre  radiació  i  electrons,  similar  a  l'efecte  fotoelèctric  però  amb  la
particularitat  que  en  aquesta  ocasió  hi  ha  radiació  dispersada.  Així,  respondran  que
l'efecte Compton és una evidència més de la validesa del quàntum de radiació, però no
constitueix un pas fonamental per acceptar-lo. En el quadre 5.13 recollim la xarxa d'anàlisi
que usarem per valorar la qüestió.

Quadre 5.13: Xarxa per valorar Q1-P.C3.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió A:
A1.  Consideren  l'efecte  Compton  com  una  evidència  experimental  més  de
l'existència dels fotons, sense especial rellevància:
• No saben indicar què va aportar l'efecte Compton al desenvolupament de la física

quàntica, o
• Consideren l'efecte Compton com una ampliació de l'efecte fotoelèctric amb la

peculiaritat que hi ha radiació dispersada.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
Mencionen alguna de les aportacions fonamentals de l'efecte Compton a la física
quàntica:
• Indiquen que es posa de manifest que les partícules lliures absorbeixen quantitats

d'energia h ν  procedents de la radiació i que això evidencia que la quantització no
es limita als estats estacionaris atòmics, o

• Indiquen que es posa de manifest que el fotó té moment lineal.

Una anàlisi conjunta de les qüestions C1 a C3 ens permetrà concloure si el professorat:
• Coneix amb detall una altra experiència que està en l'origen de la física quàntica i

que no és l'efecte fotoelèctric o els espectres dels gasos, fets experimentals més
presents als llibres de text, com demostrarem més endavant en aquest treball. Això
està relacionat amb l'indicador de comprensió A.

• Atribueix  caràcter  indivisible  al  fotó,  una  de  les  idees  clau  de  la  hipòtesi  de
quantització de la radiació. Això està relacionat amb l'indicador de comprensió B.

• Considera que els fotons són portadors d'energia i moment lineal, alhora que tenen
una freqüència i  longitud d'ona.  Això està relacionat,  també, amb l'indicador  de
comprensió B. 
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El qüestionari Q1-P està centrat, com acabem de presentar, en el model quàntic d'emissió
i  absorció  de  radiació.  Tot  seguit,  en  el  quadre  5.14,  presentem el  qüestionari  Q2-P,
centrat en el model de quàntum que tenen els professors. Posteriorment comentarem les
qüestions que conté i establirem els criteris que seguirem per valorar les respostes.

Quadre 5.14: Qüestionari Q2-P. Centrat en el model de quàntum.
A1.- Els llibres de text generalment mencionen l'efecte fotoelèctric i els espectres d'emissió dels gasos com
fets experimentals que la física clàssica no va poder explicar i que van donar lloc a la física quàntica. Els
fenòmens i experiments següents també van posar en qüestió els principis clàssics. Pots indicar quins
aspectes d'aquests fenòmens no podia explicar la física clàssica?

• La florescència i la fosforescència:
• L'emissió radioactiva:
• L'efecte Compton:
• L'experiment de Franck i Hertz:
• La naturalesa dels raigs X:

B1.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a extraure un 
electró d'un metall donat és de 8·10-19J. 

a) Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
b) I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
c) I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

C1.- La hipòtesi d'Einstein del fotó lluminós va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica. De
fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. A què creus que fou degut eixe rebuig?

D1.- Com imagines – sent coherent amb el model quàntic actual de radiació –la llum que viatja des d'un
focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un obstacle amb un forat menut pel
mig? 

Representa-ho amb dibuixos i explica-ho amb paraules.

D2.- Es diu que “Un electró està en tot moment ocupant una posició en una trajectòria però no és possible
saber eixa posició amb molta precisió perquè en mesurar-la l'estem modificant”.  Expressa el teu grau
d'acord o desacord amb aquesta afirmació.
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Criteris per valorar les respostes del qüestionari Q2-P

La qüestió A té per objectiu valorar si els professors coneixen amb detall fenòmens que
van  posar  en  evidència  les  mancances  de  la  física  clàssica,  més  enllà  de  l'efecte
fotoelèctric i els espectres.
A1.-  Els  llibres  de  text  generalment  mencionen  l'efecte  fotoelèctric  i  els  espectres
d'emissió dels gasos com fets experimentals que la física clàssica no va poder explicar i
que van donar lloc a la física quàntica. Els fenòmens i experiments següents també van
posar en qüestió els principis clàssics. Pots indicar quins aspectes d'aquests fenòmens
no podia explicar la física clàssica?
• La florescència i la fosforescència:
• L'emissió radioactiva:
• L'efecte Compton:
• L'experiment de Franck i Hertz:
• La naturalesa dels raigs X:

Aquesta qüestió és semblant a la que es planteja als alumnes en Q1-A.A1. La principal
diferència entre ambdues es troba en els fenòmens que es plantegen. En els cas dels
professors, hem decidit  eliminar l'efecte fotoelèctric  i  els espectres dels  gasos, ja que
constitueixen els tòpics quàntics que es treballen en els llibres de text i que considerem
sobradament coneguts pel professorat.

Són diversos els aspectes que la física clàssica no podia explicar en les experiències
anteriors. Alguns d'ells ja han estat comentats en analitzar la qüestió Q1-A.A1. Comentem
breument la resta de fenòmens:
• En l'emissió radioactiva: que el fenomen es produïsca i es mantinga sense que siga

necessari  aportar  energia,  així  com el  caràcter  estadístic  de  la  desintegració  i
l'elevada energia alliberada quan té lloc el  fenomen són característiques que la
física clàssica no va poder explicar.

• En l'experiència de Frank i  Hertz:  amb els models clàssics d'emissió i  absorció
d'energia pels àtoms no es podien explicar les caigudes d'intensitat enregistrades
quan s'assolia o superava una determinada diferència de potencial en el tub de
raigs catòdics, ni  la presència d'una radiació violada que sempre presentava el
mateix espectre.

• En  la  naturalesa  dels  raigs  X:  experimentalment  no  s'ajusten  completament  al
model  corpuscular,  en tant  que poden patir  interferència o ser  polaritzats,  però
tampoc s'ajusten per complet al model ondulatori, com posa de manifest l'efecte
Compton. Per una altra banda, caldria una temperatura molt elevada per originar
radiació de tan elevada freqüència si fóra correcta la relació que estableix la física
clàssica entre la temperatura d'una font de radiació i la longitud d'ona d'aquesta.
Així  mateix,  no  es podria  esperar  un espectre de  rajos  X característic  quan la
radiació  s'origina  per  impacte  d'electrons  d'elevada  energia  sobre  un  ànode
metàl·lic. 

Pensem que els professors sí coneixen fets experimentals que no va poder explicar la
física clàssica i  que van donar origen a la física quàntica, especialment els espectres
atòmics i l'efecte fotoelèctric. Ara bé, en la nostra opinió els professors no coneixen en
detall aquests fets experimentals i no són capaços d'indicar en quin sentit la física clàssica
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no podia d'explicar-los. És per això que esperem que no siguen capaços de respondre o
que donen respostes vagues. En el quadre 5.15 establim relacions entre les possibles
respostes dels  professors i  els  obstacles  associats  amb l'assoliment  de  l'indicador  de
comprensió A.

Quadre 5.15: Xarxa per valorar Q1-A.A1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió A:
A1.  No  reconeixen  que  les  teories  i  models  clàssics  presenten  mancances
insuperables quan s'usen per explicar l'emissió i absorció de radiació.
• No indiquen cap aspecte que la física clàssica fóra incapaç d'explicar.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
Indiquen què era incapaç d'explicar la física clàssica:
• L'existència d'una freqüència mínima per a què tinguen lloc els fenòmens, o
• L'aleatorietat dels processos d'emissió, o
• El caràcter discret de l'energia dels àtoms, o
• La diferència entre la freqüència de la radiació dispersada per un sistema i  la

incident, o
• Que l'energia de la radiació siga absorbida o emesa en quantitats h ν , o
• Que no hi haja una relació entre la temperatura de l'objecte emissor i la freqüència

de la radiació emesa.

Donat  el  caràcter  obert  de  la  qüestió,  convé  que  fem  algun  aclariment  sobre  què
acceptarem com a resposta correcta. Admetrem que una experiència és coneguda en
detall  quan  s'indique  almenys  un  dels  aspectes  que  la  física  clàssica  era  incapaç
d'explicar, com vam establir en Q1-A.A1. A tall d'exemple, en l'efecte Compton s'acceptarà
com a correcte tant el fet de fer referència a l'existència d'una segona freqüència entre la
radiació dispersada diferent a la freqüència de la radiació incident com el fet d'indicar que
hi ha una relació entre la direcció en què es dispersa la radiació i la direcció en què es
dispersen els electrons. En canvi, no admetrem com a correctes aquelles respostes en
què s'explique el  fenomen, el  muntatge experimental  o  la  interpretació  quàntica si  no
s'indica què no podia explicar la física clàssica.

Amb B1 valorem com usen els professors el model d'emissió i absorció de radiació per
interpretar l'efecte fotoelèctric.  Aquesta qüestió és idèntica a la plantejada als alumnes
com Q1-A.B4. L'objectiu és també el mateix: valorar en quina mesura els professors són
conscients que un fotó interacciona només amb un electró i és absorbit completament.
Per analitzar les respostes usarem la mateixa xarxa d'anàlisi i els mateixos criteris que
vam establir per a Q1-A.B4. Els reproduïm tot seguit sense comentar-los.

B1.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a
extraure un electró d'un metall donat és de 8·10-19J. 
a) Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
b) I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
c) I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?
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Quadre 5.16: Xarxa per valorar Q1-P.B1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió B:
B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació
• B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment, perquè:
◦ Un fotó pot alliberar dos electrons.

B3. Tenen concepcions errònies del procés d'absorció i emissió
• B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels estats

entre els que té lloc la transició, perquè:
◦ Només es poden absorbir fotons que tenen l'energia llindar.

• B3.4. Consideren que un electró pot absorbir més d'un fotó en fer una transició,
perquè:
◦ Un electró pot absorbir dos fotons.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi: 
• Consideren que cada interacció individual té lloc entre un únic fotó i un únic electró

i que l'electró s'allibera si l'energia del fotó iguala o supera l'energia llindar.

La qüestió C1 és idèntica a Q1-A.C1 i  s'ha plantejat  als professors amb les mateixes
intencions que als alumnes. Per tant, usarem la xarxa d'anàlisi establida per a aquesta
qüestió  per  fer  l'anàlisi  de les respostes del  professorat.  Reproduïm novament tant  la
qüestió com la xarxa d'anàlisi, en el quadre 5.17.

C1.-  La  hipòtesi  d'Einstein  del  fotó  lluminós  va  rebre  un  fort  rebuig  per  part  de  la
comunitat científica. De fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. A què creus que
fou degut eixe rebuig?

Quadre 5.17: Xarxa per valorar Q1-P.C1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió C:
C1.  No  són  conscients  de  les  mancances  del  model  corpuscular  del  fotó  de
radiació  per  explicar  els  fenòmens  ondulatoris  que  donaven  suport  al  model
clàssic de radiació:
• No fan cap referència a lleis, teories, models o fets experimentals contradictoris

amb la hipòtesi del fotó.
C2. Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball científic:
• Fan referència  a la  necessitat  de més mesures experimentals  per  acceptar  la

hipòtesi, o
• Fan referència a què és normal en ciències oposar-se a explicacions novedoses, o
• Fan referència a què és necessari un cert temps per acceptar noves hipòtesis.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Indiquen fets experimentals, models, lleis o teories acceptades que eren contraries

a la hipòtesi del fotó: l'electromagnetisme clàssic, que la radiació tinga freqüència
o longitud d'ona (magnituds característiques de les ones), la incapacitat del fotó
per explicar la interferència, la difracció o la polarització, etc.

• Indiquen que l'existència de dos models per a la radiació implica un problema.
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Amb les qüestions D1 i D2 valorem el model de quàntum que tenen els professors i l'ús
que en fan per  interpretar  la  propagació i  interacció de radiació  i  electrons.  D1 és la
mateixa  qüestió  que  Q1-A.D1  que  ja  ha  estat  comentada.  Usarem la  xarxa  d'anàlisi
presentada per a aquesta qüestió, reproduïda en el quadre 5.18, per fer l'anàlisi de les
respostes del professorat.

D1.- Com imagines – sent coherent amb el model quàntic actual de radiació –la llum que
viatja des d'un focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un
obstacle amb un forat menut pel mig? 

Representa-ho amb dibuixos i explica-ho amb paraules.

Quadre 5.18: Xarxa per valorar Q1-P.D1.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió D:
D1.1. Consideren que la llum està formada per partícules:
• Dibuixen partícules per representar la propagació de la llum des de la bombeta

fins a la pantalla, o
• Usen conceptes relacionats amb la descripció del moviment de les partícules per

referir-se al moviment dels fotons.
D1.2. Consideren que la llum està formada per ones:
• Dibuixen  ones  per  representar  la  propagació  i  impacte  de  la  llum  des  de  la

bombeta fins a la pantalla, o
• Usen conceptes relacionats amb les característiques i la propagació de les ones.

D1.3. Consideren que la llum està formada per raigs:
• Dibuixen o fan referència a raigs de llum per representar la propagació de la llum

des de la bombeta fins a la pantalla. 
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Quadre 5.18 (continuació): Xarxa per valorar Q1-P.D1.
D1.4. Consideren un model híbrid per a la llum d'acord amb el qual:
• D1.4.1: La llum és una ona i una partícula alhora:
◦ Representen ones i partícules per donar compte de la propagació de la llum.
◦ Representen partícules que, en moure's, tracten de reproduir una ona.
◦ Expliquen que la llum és una ona i una partícula alhora.

• D1.4.2: La llum és una ona o una partícula en funció de l'experiència a què se
sotmet:
◦ Representen ones en un cas i partícules en l'altre.
◦ Expliquen que la naturalesa de la llum depén de l'experiència a què se sotmet.

• D1.4.3: Consideren que la llum està formada per raigs, a més d'ones o partícules:
◦ Representen raigs i ones o partícules alhora.
◦ Representen raigs, ones o partícules en funció de l'experiència.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Usen un model quàntic per a la llum d'acord amb el qual es requereix el model

clàssic  d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  el  model  clàssic  de  partícula  per
interpretar l'emissió i absorció.

En D2 valorem l'ús que fan els professors del model quàntic per explicar el comportament
dels electrons, especialment per interpretar el significat del principi d'incertesa.

D2.- Es diu que “Un electró està en tot moment ocupant una posició en una trajectòria
però no és possible saber eixa posició amb molta precisió perquè en mesurar-la l'estem
modificant”. Expressa el teu grau d'acord o desacord amb aquesta afirmació.

L'afirmació implica l'acceptació del model corpuscular clàssic per a l'electró (“està en tot
moment ocupant una posició en una trajectòria”) i l'ús d'aquest per donar compte de la
incertesa,  tot  incorrent  en  una  interpretació  clàssica  (“en  mesurar  la  posició  l'estem
modificant”). D'acord amb el model quàntic d'electró, si bé és cert que els instruments de
mesura  afecten  al  sistema,  aquesta  pertorbació  no  és  una  conseqüència  clàssica  de
l'experimentació  sinó  que és  deguda a  la  naturalesa quàntica.  Mentre  l'electró  no  es
detecta cal imaginar-lo com una ona, i matemàticament està representat per una funció
d'ona que aporta els possibles valors d'una mesura de posició i la probabilitat d'obtindre
cadascuna d'elles. El fet de mesurar la posició de l'electró aporta un d'aquests valors i
destrueix – col·lapsa, se'n sol dir – la funció d'ona. Podem dir que llavors l'electró ja no es
representa com una ona, sinó com una partícula que ocupa un punt concret que pot ser
mesurat amb qualsevol precisió. Acte seguit, si l'electró continua en moviment, tornarà a
estar representat per una funció d'ona, diferent a l'anterior. La interpretació dista molt de la
clàssica pertorbació del moment lineal de l'electró per part del fotó que interacciona amb
ell i que està implicat en l'acte de mesura.

Com  vam  establir  per  a  Q1-A.D2,  una  comprensió  correcta  del  principi  d'incertesa
requereix  d'un  model  quàntic  correcte  per  als  electrons.  En  canvi,  pensem  que  el
professorat  no  ha superat  el  model  clàssic  corpuscular  de  l'electró  i  que acomoda el
principi d'incertesa a aquest model, atribuint a l'electró una posició i un moment lineal i
considerant  la  incertesa  en  la  mesura  a  l'efecte  dels  instruments  sobre  el  sistema.
Aquesta  concepció  es  posarà  en  evidència  a  través  de  respostes  en  les  quals  els
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professors es mostren d'acord amb l'afirmació. 

Tot i això, podem trobar respostes en què s'argumente en contra de l'afirmació que es
presenta  en  la  qüestió  sense  fer  ús  explícit  d'un  model  d'electró.  En  aquests  casos,
considerarem que  són  correctes  aquelles  respostes  que  atribueixen  la  incertesa  a  la
naturalesa quàntica intrínseca de l'electró, i això perquè evidencien, almenys, que se'ls
identifica amb ens que no tenen cabuda dins de la física clàssica. També acceptarem les
respostes que apunten que el principi d'incertesa estableix els límits del coneixement que
es  pot  tindre  alhora  de  les  magnituds  conjugades,  fent  una  interpretació  de  caràcter
estadístic.

Ara  bé,  que  un  professor  es  mostre  en  desacord  amb  l'afirmació  no  implica,
necessàriament, que tinga un model de quàntum correcte per als electrons. Així, esperem
trobar  respostes  en  les  quals  els  professors  atribueixen  exclusivament  naturalesa
ondulatòria als electrons tot atribuint la incertesa en la posició al fet que una ona no ocupa
una posició concreta en l'espai, sinó un determinat volum (o, fins i tot, tot l'espai), o usant
conceptes exclusivament  ondulatoris  per  explicar  el  comportament  de l'electró.  També
esperem trobar respostes en què s'evidencie que els professors usen un model híbrid
d'acord  amb  el  qual  l'electró  és  partícula  i  ona  alhora.  Aquestes  respostes  es
caracteritzaran  per  fer  ús  de  conceptes  ondulatoris  i  corpusculars  per  explicar  el
comportament  dels  electrons,  o  per  fer  referència  a  models  que  combinen  la  imatge
ondulatòria  i  la  corpuscular.  Per  últim,  pensem  que  també  detectarem  altres  models
d'electró  que  són  conseqüència  d'una  interpretació  incorrecta  de  la  dualitat,  com
considerar que l'electró és  un núvol de càrrega distribuït per l'espai.

En el quadre 5.19 relacionem les possibles respostes dels professors amb els obstacles
associats a l'adquisició de l'indicador de comprensió D.
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Quadre 5.19: Xarxa per valorar Q2-P.D2.
Considerem a favor  de  la  nostra  hipòtesi  i  com a evidència  d'obstacles  associats  a
l'indicador de comprensió D:
D2.1. Consideren que els electrons són partícules:
• Consideren que l'electró té una posició i un moment lineal.

D2.2. Consideren que els electrons són ones:
• Expliquen que una ona no ocupa una posició definida, i per tant l'electró tampoc, o
• Usen  conceptes  característics  de  les  ones  per  explicar  el  comportament  dels

electrons.
D2.3. Consideren un model híbrid per als electrons:
• Consideren que l'electró és una ona i una partícula, com si poguera tinguera dues

naturaleses.
D2.4. Consideren els electrons com núvols de càrrega:
• Conceben l'electró com un núvol, o usen termes com núvol o difús per referir-se a

l'electró.

Considerem en contra de la nostra hipòtesi:
• Usen un model quàntic per als electrons d'acord amb el qual es requereix el model

clàssic  d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  el  model  clàssic  de  partícula  per
interpretar l'emissió i absorció (i, en general, la interacció), o

• Atribueixen la incertesa probabilístic a la naturalesa de la matèria.
• Fan una interpretació estadística del principi d'incertesa.

5.3.3  Disseny  experimental  per  obtindre  evidències  de  què  els  llibres  de  text
habituals  no  contemplen  els  obstacles  per  a  la  comprensió  del  model  quàntic
d'emissió i absorció de radiació i tenen un caràcter formulístic i aproblemàtic

Si volem posar de manifest que l'ensenyament habitual presenta mancances que afecten
a la comprensió dels models quàntics per part dels alumnes estem obligats a fer una
revisió dels llibres de text, en tant que són el material més usat a les aules i tenen una
forta influència sobre l'ensenyament. 

Aquesta anàlisi, tot i que se centrarà en l'estudi de com contribueixen els llibres de text a
l'assoliment  de  les  fites  parcials  i  com  ixen  al  pas  dels  obstacles  que  en  dificulten
l'aprenentatge, també abastarà altres característiques que són fonamentals per garantir
un aprenentatge significatiu i coherent amb les concepcions actuals sobre la naturalesa de
la ciència: en quina mesura l'estructura de les unitats respon a una lògica problematitzada
i quina imatge es mostra de la naturalesa de la ciència i del coneixement científic.

Començarem l'anàlisi amb l'estudi de la presentació que fan els llibres de text dels models
atòmics de Thomson i Rutherford. Som conscients que aquests models no són models
quàntics,  però constitueixen la  base sobre la  qual  es desenvolupen posteriorment els
models quàntics de l'àtom, tant en la història de la ciència com en l'aula. Seguidament
analitzarem com introdueixen  els  llibres  de  text  el  concepte  de  fotó,  primer  concepte
purament  quàntic  que  trencava  radicalment  amb  els  models  clàssics.  Finalment,
estudiarem com presenten els llibres de text el model d'emissió i absorció de radiació i el
model  de quàntum, tot  aprofundint  en els  problemes que plantegen per estructurar  la
unitat, els models que en ella es presenten i les activitats que es proposen.
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a) Disseny experimental per obtindre evidències de què els llibres de text habituals
presenten  mancances  en  la  introducció  dels  models  atòmics  de  Thomson  i
Rutherford

Els models de Thomson i Rutherford formen part del currículum del batxillerat des del
primer curs. De fet, el currículum publicat en el Decret 102/2008 (DOCV, 2008) marca
entre els nuclis de continguts de la matèria de Física i Química de 1r de batxillerat:

“L’àtom i els seus enllaços.
Els continguts que corresponen a este nucli són:
Paper dels models atòmics en l’avanç de la química: models de Thomson i de
Rutherford.
[...]”

I entre els criteris d'avaluació:
“9. Justificar les successives elaboracions de models atòmics valorant el caràcter
obert de la ciència.”

Pel que fa a la Química de 2n de batxillerat, el currículum estableix entre els nuclis de
continguts:

“Estructura de la matèria.
Els continguts que corresponen a este nucli són:
Orígens de la  teoria  quàntica.  Hipòtesi  de  Planck.  Estudi  qualitatiu  del  model
atòmic de Böhr.
[...]”

I entre els criteris d'avaluació:
“Conèixer la manera de creixement de la ciència a partir de casos concrets com
l’evolució dels models sobre l’estructura atòmica, analitzant les raons tant de tipus
científic  com social  que van obligar i/o van dificultar els successius canvis del
paradigma proposat.”
“Aplicar el model quàntic d’estructura atòmica per a justificar el sistema periòdic i
la variació periòdica d’algunes propietats dels seus elements”

Tanmateix, pensem que la presentació que es fa als llibres de text dels models atòmics és
molt llunyana a la manera en què es van desenvolupar històricament i,  a més, no en
mostren la capacitat predictiva. Tot plegat impedeix que els alumnes siguen conscients
dels problemes a què s'enfrontava la comunitat científica, com es van intentar superar
amb la física clàssica i fins a quin punt van ser impossibles de superar, preparant així el
terreny per a l'aprenentatge de la física quàntica. La nostra hipòtesi és:

H1.3.1.- La presentació dels models atòmics de Thomson i Rutherford que
es fa en els llibres de text no s'ajusta als models històrics i no mostra els
problemes que permetien superar.

S'han fet moltes investigacions amb el propòsit d'analitzar la coherència entre els models
històrics  de  l'àtom i  la  manera  com es  presenten  en  els  llibres  de  text,  així  com la
comprensió assolida pels estudiants. En analitzar textos de Química des de la història,
Niaz  (1998)  conclou que en la  majoria  d'ells  els  resultats  experimentals  constitueixen
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l'única guia per a l'avanç científic,  quedant en un segon terme els processos que van
portar als científics a dissenyar i interpretar les experiències dutes a terme. Als mateixos
resultats arriben Rodriguez i Niaz (2004) en analitzar la presentació dels models atòmics
en textos americans de Física General. En conseqüència, els estudiants universitaris del
primer curs mantenen una concepció positivista sobre el progrés en ciències: els resultats
experimentals, i no les hipòtesis que guien el disseny de les experiències, són el vector
d'avanç en l'elaboració de models atòmics (Blanco i Niaz, 1998). En estudiar la manera
com els textos brasilers i britànics introdueixen els models atòmics, Justi i Gilbert (2000)
conclouen que, en general, no reflecteixen una interpretació adient de la naturalesa dels
models ni de la utilitat que tenen. Una anàlisi de llibres de text de química que abasta des
de 1929 fins 1992 porta a Rodríguez i  Niaz (2002) a afirmar que el menyspreu de la
història de la ciència és una constant en tots els temps en l'ensenyament dels models
atòmics. Resultats similars obtenen Cuellar  i  altres (2008) en estudiar la manera com
s'introdueix el model de Rutherford en textos de secundària i de Química General. Niaz i
altres  (2002)  desenvolupen  una  estratègia  d'ensenyament  sobre  l'estructura  atòmica
basada  en  les  publicacions  de  Thomson,  Rutherford  i  Bohr,  i  informen  de  canvis
conceptuals progressius en els alumnes fins i tot quan, sovint, apareixen contradiccions i
resistències. Izquierdo i Aduriz-Bravo (2009) analitzen textos de química de la primera
meitat del segle XX i mostren l'evolució de les explicacions des d'un primer moment en
què els científics interpretaven els fenòmens com una evidència de la discontinuïtat de la
matèria fins la incorporació de l'estructura atòmica per donar compte del canvi químic.

Una característica comuna de les anàlisis fetes és que han posat l'èmfasi en el paper
desenvolupat pels resultats obtinguts per Thomson amb els raigs catòdics i Hans Geiger i
Ernest Marsden en la dispersió de partícules alfa en la introducció i evolució dels models
atòmics, així com en la imatge transmesa de la ciència (Blanco i Niaz, 1998; Niaz, 1998,
Rodríguez i  Niaz,  2002;  Rodríguez i  Niaz,  2004;  Cuellar,  2008).  El  nostre objectiu  és
completar aquestes anàlisis estudiant altres aspectes importants dels models. Les anàlisis
anteriors  no  mostren  si  els  llibres  de  text,  a  més  de  posar  l'èmfasi  en  els  resultats
experimentals apuntats, introdueixen altres idees que ajuden a adquirir una imatge més
ajustada del que s'entén per procés de construcció de models. En concret, si volem que
els  alumnes  construïsquen  una  imatge  adient  del  que  significa  l'avanç  científic,  és
necessari  que aprecien que,  més enllà dels resultats experimentals obtinguts amb els
raigs catòdics, Thomson, amb el seu model, pretenia explicar els espectres dels gasos, la
radioactivitat  d'alguns  materials,  les  valències  dels  elements,  els  enllaços,  etc.  En
conclusió, hi ha diverses raons darrere del fet que el model de Thomson fóra un model
àmpliament acceptat per la comunitat científica de la primera dècada del segle XX, i convé
que els alumnes siguen conscients d'elles. Per suposat, hauran de conèixer-ne també les
limitacions. Per una altra banda, Rutherford es va limitar a proposar un àtom nuclear.
Parlant estrictament, el model atòmic de Rutherford no és un model complet, ja que no diu
res de l'estat dels electrons en l'àtom. 

Sobre les bases de l'anàlisi històrica i epistemològica feta amb anterioritat hem establit
una xarxa d'anàlisi, que presentem en el quadre 5.20, per contrastar en quina mesura els
llibres de text incorporen aspectes clau sobre els models de Thomson i Rutherford.
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Quadre  5.20:  Xarxa d'anàlisi  X1-L per  valorar  com s'introdueixen els  models  de
Thomson i Rutherford en els llibres de text de batxillerat.
T1. En el model de Thomson els electrons estan en moviment. En l'àtom de Thomson els
electrons no estan necessàriament en repós, també poden distribuir-se en anells en rotació al
voltant  del  centre  d'una esfera amb electricitat  positiva.  El  fet  que els  electrons estiguen en
moviment permet a Thomson explicar, qualitativament almenys, la radioactivitat. 
T2. El model de Thomson no fa referència a cap àtom real. Thomson no proposa l'estructura
de l'àtom d'hidrogen, ni la de cap altre element. Les distribucions d'electrons fetes per Thomson
són únicament  models  especulatius,  no representen àtoms reals,  i  aquest  fet  es deu tant  a
l'elevat  nombre  d'electrons  (superior  a  mil)  que  suposa  hi  ha  en  l'àtom,  com  al  fet  que
desconeixia el nombre d'electrons que hi ha exactament en un àtom.
T3. Semblances en les distribucions d'electrons dels diferents àtoms. Thomson distribueix
els electrons en anells i, posteriorment, proposa que les semblances en les distribucions trobades
poden  estar  relacionades  amb  les  semblances  entre  els  elements  reflectides  en  el  sistema
periòdic.  Aquesta  relació  entre  distribució  electrònica  i  llei  periòdica,  què  serà  confirmada
posteriorment, va ser intuïda per Thomson. Introduir aquesta relació suposa emfatitzar que la
recerca de la unitat ha estat un vector en el desenvolupament de la química. La gran majoria de
químics del segle XIX no volien acceptar que els àtoms dels diferents elements foren diferents
per se; desitjaven trobar diferències entre ells però tenint com a guia la unitat de la matèria. El
model de Thomson va ser un pas en eixe camí.
T4. Caràcter predictiu. Thomson va elaborar un model quantitatiu amb el qual va intentar donar
compte de diversos fenòmens: espectres, radioactivitat, enllaç, dispersió de partícules alfa i beta,
valència, sistema periòdic, etc. Per suposat, s'avança molt poc en aquest camí, però considerem
important emfatitzar que la finalitat en l'elaboració de models és troba en explicar el món que ens
envolta.
R1.  El  model  nuclear  de  Rutherford  i  la  seua  acceptació.  Inicialment,  el  propòsit  de
Rutherford  era  donar  compte  de  la  dispersió  de  partícules  alfa.  Des  d'una  mirada
retrospectiva, la proposta de Rutherford d'un àtom amb un centre carregat positivament i amb
electrons ocupant un volum molt gran ens pot semblar evident i trivial, però a una ment com la de
Rutherford li va costar el treball de quasi dos anys, treball que, a més, va passar desapercebut
durant altres dos anys. Convé que els textos mostren que el bot des dels resultats experimentals
a la construcció de models que els justifiquen no és tan fàcil i senzill com pensem.
R2. En el model de Rutherford el nucli de l'àtom pot estar carregat negativament. Fins i tot
quan Rutherford fa els càlculs suposant que el nucli presenta càrrega positiva, admetent que
s'obtindrien els mateixos resultats amb un nucli negatiu.
R3. El model de Rutherford no tracta l'estat dels electrons. No forma part del model inicial
proposat.
R4. Inestabilitat mecànica de l'àtom planetari. Rutherford coneixia el model planetari d'àtom
de  Nagaoka,  però  el  va  descartar,  no  pel  col·lapse  electromagnètic  sinó  per  la  inestabilitat
mecànica.

b) Disseny experimental per obtindre evidències de què els llibres de text habituals
presenten mancances en la introducció del concepte de fotó

Com hem exposat en l'estudi històric i  epistemològic, la primera hipòtesi quàntica que
trenca radicalment amb els models i teories clàssiques és la del fotó lluminós. Considerem
que aquest és un episodi especialment apropiat per estudiar la visió que donen els llibres
de text de la naturalesa i la història de la ciència i de la crisi viscuda entre la comunitat
científica en els orígens de la física quàntica en tant que:
• A finals del segle XIX la comunitat científica considerava que en la física només

quedaven uns pocs aspectes per resoldre.
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• La comunitat científica va avançar de manera temptativa i amb gran cautela en
l'establiment dels fotons:
◦ La  hipòtesi  de  Planck  en  1900  va  qüestionar  només  l'intercanvi  continu

d'energia entre els oscil·ladors carregats responsables de l'emissió de radiació i
la mateixa radiació.

◦ En l'explicació de l'efecte fotoelèctric en 1905 Einstein va considerar el quàntum
com un paquet d'energia sense caràcter corpuscular, hipòtesi que va rebre un
fort rebuig.

◦ En l'explicació, en 1913, de l'emissió i absorció de radiació per part de l'àtom
d'hidrogen Bohr considera que la radiació és un fenomen ondulatori.

◦ Noves evidències experimentals van ser crucials: l'efecte Compton confirma el
caràcter corpuscular dels quàntums. 

◦ L'acceptació dels fotons com a model de radiació i la coexistència d'un model
ondulatori suposa un problema que qüestiona obertament el caràcter lineal de
creixement de la ciència.

Tot  plegat  porta  als  alumnes  a  reflexionar  sobre  la  naturalesa  problemàtica  del
coneixement  científic,  el  paper  de  les  hipòtesis  que  permeten  explicar  resultats
experimentals  i  a  la  vegada  ser  contrastades  empíricament,  la  recerca  d'explicacions
universals  i  de  “millora  contínua”  com  a  finalitat  de  la  ciència  (Chalmers,  1990),  la
resistència  (lògica)  de  la  comunitat  científica  a  abandonar  teories,  o,  més  encara,  a
admetre un canvi ontològic (sobre la naturalesa del món) i la importància de les dades i
prediccions empíriques quan la comunitat científica valora les noves idees (en contra de la
concepció retòrica del coneixement científic).

Volem emfatitzar que l'objectiu d'aquest estudi no és només que els alumnes aprenguen
sobre la naturalesa de la ciència. La nostra experiència ens fa pensar que la incorporació
d'aquests  aspectes  genera  un  ambient  problematitzat  que  reflecteix  l'expectació  de
l'empresa científica, un clima emocional que afavoreix la implicació de les persones i un
aprenentatge amb sentit.

El  concepte  de  fotó  i  l'aplicació  del  model  quàntic  de  radiació  per  explicar  fets
experimentals  que no podia explicar  la  física quàntica són punts  que formen part  del
currículum de la matèria  de Física de 2n de batxillerat. El currículum publicat en el Decret
102/2008 marca entre els nuclis de continguts de la matèria de Física de 2n de batxillerat:

“Elements de Física quàntica.
Els continguts que corresponen a este nucli són:
Alguns  dels  problemes  que  la  Física  clàssica  no  va  poder  explicar:  l’efecte
fotoelèctric  (la  llum,  un  fenomen clàssicament  ondulatori,  manifesta  propietats
corpusculars) i els espectres discontinus (confirmació de la potència explicativa
del concepte de fotó i caràcter discret de l’energia en sistemes atòmics).”

i també :
“Límits  de  validesa  de la  Física  clàssica,  les  seues  diferències  respecte  a  la
moderna [...]”
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I entre els criteris d'avaluació:
“Explicar amb les lleis quàntiques una sèrie d’experiències de què no va poder
donar  compte  la  física  clàssica,  com  l’efecte  fotoelèctric,  els  espectres
discontinus, la difracció d’electrons.
Este criteri intenta avaluar si es comprén que estes experiències mostren que els
fotons, electrons, etc., no són ni ones ni partícules clàssiques, sinó objectes nous
amb un comportament nou, el comportament quàntic, i que per a descriure’l fan
falta noves lleis,  com les equacions de l’energia de Planck, el  moment de De
Broglie, les relacions d’indeterminació, etc.”

Tanmateix,  creiem que el concepte de fotó s'introdueix als llibres de text sense donar
compte del caràcter controvertit que el va rodejar fins més enllà del moment en què va ser
acceptat. A més, la imatge que es dóna d'ell s'identifica amb el model clàssic de partícula.
Això impedeix que els alumnes se n'adonen del procés de crisi que va viure la física a
principis del segle XX i que va portar a un canvi radical en la manera de concebre la llum i
les partícules.  Concretament, com havíem establit amb anterioritat, la nostra hipòtesi de
treball és:

H1.3.2.- La introducció del concepte de fotó que es fa en els llibres de text
no transmet una imatge sobre la naturalesa de la ciència i el coneixement
científic propera a les concepcions actuals.

A partir  de la revisió històrica i  epistemològica feta amb anterioritat,  hem elaborat una
xarxa d'anàlisi per contrastar en quina mesura els llibres de text incorporen els aspectes
característics  del  procés  històric  que  va  portar  a  l'acceptació  del  fotó.  En  particular,
considerem que tindre en compte el caràcter controvertit d'aquest període històric suposa:
• Fer  als  estudiants  conscients  del  fet  que  una  part  de  la  comunitat  científica

considerava que la física estava pràcticament acabada i que només quedaven uns
pocs aspectes problemàtics per resoldre, entre els qual es troba l'establiment d'un
mecanisme que permeta explicar com la matèria absorbeix o emet radiació.

• Donar  compte  del  trencament  que  suposa  la  hipòtesi  de  Planck  amb  la  física
anterior  i  de  la  prudència  amb què  va  ser  proposada  la  hipòtesi  del  quàntum
d'energia,  en  tant  que  el  caràcter  continu  de  l'energia  dels  oscil·ladors  i  de  la
radiació no estava, en principi, qüestionat.

• Posar de relleu que en l'explicació de l'efecte fotoelèctric Einstein amplia el caràcter
discret de l'energia a la radiació, en contra del que establia l'electromagnetisme.
Mostrar,  a  més,  la  prudència  d'Einstein  en  fer  la  proposta,  que  el  va  portar  a
considerar els quàntums no com a partícules sinó com a paquets d'energia i  a
qualificar la proposta d'heurística.

• Il·lustrar el rebuig enèrgic que va rebre la hipòtesi de quantització d'Einstein en tant
que contradeia tot el que havia establit l'electromagnetisme per a la propagació de
la radiació en l'espai, coneixements que estaven recolzats per més de 40 anys de
resultats experimentals satisfactoris. Un exemple clar n'és el fet que Bohr fera ús
del model ondulatori de radiació per explicar l'emissió i absorció de llum per l'àtom
d'hidrogen.

• Donar compte de què l'explicació de l'efecte Compton va suposar la confirmació
experimental del caràcter corpuscular del quàntum en evidenciar que els quàntums
són portadors de moment lineal i que la radiació intercanvia energia en quantitats
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h ν  tant amb partícules lliures com lligades.
• Aprofundir en el caràcter problemàtic que suposa l'acceptació del concepte de fotó,

en tant que comporta la necessitat de recórrer a dos models mútuament excloents
per explicar el comportament experimental de la radiació.

Diversos investigadors han analitzat el tractament que es fa als llibres de text de l'efecte
fotoelèctric, fenomen experimental que va suposar la introducció del concepte de quàntum
de  radiació.  Klassen  (2009)  identifica  5  aspectes  fonamentals  que  els  llibres  de  text
haurien  de  tindre  en  compte  en  treballar  l'efecte  fotoelèctric:  (1)  el  descobriment  del
fenomen per part de Hertz, (2) els intents de la comunitat científica per explicar-lo amb els
models clàssics,  (3)  la  introducció per  part  d'Einstein  de la  hipòtesi  revolucionària  del
quàntum de  radiació  i  el  rebuig  que  va  rebre,  (4)  el  fracàs  de  Millikan  quan  intenta
descartar la validesa de l'equació d'Einstein i l'obtenció del premi Nobel per part d'aquest i
(5) l'aportació de Compton, fonamental per a l'acceptació del fotó lluminós. Per una altra
banda, Niaz, Klassen, McMillan i Metz (2010) estableixen sis aspectes que consideren
han de treballar els llibres de text per donar una visió acurada de l'efecte fotoelèctric, que
coincideixen en gran mesura amb els anteriors: (1) el tractament de la hipòtesi clàssica de
Lenard per explicar inicialment l'efecte fotoelèctric, (2) la hipòtesi d'Einstein per explicar
l'efecte fotoelèctric, (3) la no acceptació de la hipòtesi per part de la comunitat científica,
(4) la determinació experimental de Millikan de l'equació d'Einstein i de la constant de
Plack, (5) l'oposició de Millikan a la hipòtesi del quàntum de radiació, tot i la validesa de
l'equació i (6) la introducció del fenomen a través d'una perspectiva històrica i filosòfica.
Com podem observar, ambdós coincideixen en la necessitat d'abordar les interpretacions
clàssiques,  la  hipòtesi  d'Einstein,  els  rebuig  de la  comunitat  científica  i  l'aportació  de
Millikan com intent de rebutjar la hipòtesi del quàntum de radiació. 

Nosaltres no hem centrat el nostre estudi en l'efecte fotoelèctric, sinó en el concepte de
fotó com a peça fonamental en l'establiment d'un model quàntic de la radiació. És per això
que  contemplarem fets  anteriors  a  l'efecte  fotoelèctric,  com la  concepció  d'una  física
acabada per part de la comunitat científica o la hipòtesi de quàntum introduïda per Planck
en  estudiar  la  radiació  de  cos  negre.  Coincidim,  en  gran  mesura,  en  els  aspectes
relacionats amb l'efecte fotoelèctric: tractament de la hipòtesi d'Einstein, el rebuig que va
rebre per part de la comunitat científica i l'aportació de Millikan (tot i ser contraria als seus
propòsits). Respecte a la necessitat d'abordar les interpretacions clàssiques de l'efecte
fotoelèctric,  hem decidit  deixar-ho per a un estudi  posterior en el  qual  valorarem com
s'introdueixen els models quàntics en la unitat de física quàntica en els llibres de text de
2n de batxillerat, i l'ús que se'n va dels models clàssics per il·lustrar les mancances de la
física clàssica.  Finalment,  considerem fonamental  que els  llibres tracten l'aportació  de
Compton i el paper que va tindre en l'acceptació del fotó lluminós, així com la situació
problemàtica que se'n desprén, molt allunyada d'una resolució satisfactòria d'un conflicte
entre models de radiació. Recollim tots aquests aspectes en el quadre 5.21.

197



Capítol 5. L'estructura problematitzada és didàcticament rellevant?

Quadre 5.21: Xarxa d'anàlisi X2-L per valorar com s'introdueix el concepte de fotó
en els llibres de text de Física de 2n de batxillerat.
En analitzar amb detall els llibres de text donarem resposta a les següents qüestions:
F1. Es dóna compte de què la comunitat científica considerava que en la física
quedaven només uns pocs aspectes per resoldre?
F2.  Es  mostra  que  la  hipòtesi  de  Planck  qüestiona  només  l'intercanvi  continu
d'energia entre els oscil·ladors carregats i la radiació?
F3.  S'evidencia  que  en l'explicació  de  l'efecte  fotoelèctric  s'usa  el  concepte  de
quàntum com un paquet d'energia, sense caràcter corpuscular?
F4. Es dóna compte del rebuig que va rebre la hipòtesi quàntica d'Einstein?
F4.1. En l'explicació de l'emissió i absorció de radiació mitjançant el model de Bohr
s'indica que aquest considerava la radiació com un fenomen ondulatori?
F5. S'indica que l'efecte Compton suposa la confirmació del caràcter corpuscular
dels quàntums, és a dir, dels fotons?
F6.  Es  posa  de  relleu  el  caràcter  problemàtic  que  suposa  l'existència  de  dos
models per a la radiació?

c) Disseny experimental per obtindre evidències de què els llibres de text habituals
presenten mancances en la introducció del model d'emissió i absorció de radiació i
del model de quàntum

Un aprenentatge correcte de la física quàntica va més enllà de l'adquisició d'un model
correcte per a la radiació. Com hem justificat en el capítol 3 en establir els indicadors de
comprensió que ens permeten valorar els coneixements quàntics adquirits pels alumnes,
és imprescindible que aquest model es complete amb un model quàntic per a l'àtom i que
ambdós models puguen ser usats en l'explicació de fenòmens i resultats experimentals.
Això està reconegut, com ja hem mostrat amb anterioritat, en el currículum de batxillerat
publicat en el Decret 102/2008 on s'estableixen els nuclis de continguts de la matèria de
Física de 2n de batxillerat:

“8. Elements de Física quàntica:
Els continguts que corresponen a este nucli són:
Alguns  dels  problemes  que  la  Física  clàssica  no  va  poder  explicar:  l’efecte
fotoelèctric  (la  llum,  un  fenomen clàssicament  ondulatori,  manifesta  propietats
corpusculars) i els espectres discontinus (confirmació de la potència explicativa
del concepte de fotó i caràcter discret de l’energia en sistemes atòmics).
Hipòtesi de De Broglie i confirmació experimental. Comportament quàntic de les
partícules.
Necessitat d’un model més general per a descriure el dit comportament: la funció
d’ona i la seua interpretació probabilista.
Relacions d’indeterminació.  Límits  de validesa de la Física clàssica, les seues
diferències respecte a la moderna i l’important desenrotllament científic i tècnic
que va suposar la Física moderna. Alguna de les seues múltiples aplicacions:
l’electrònica o el làser.”

I entre els criteris d'avaluació, com hem comentat abans, trobem:
“10. Explicar amb les lleis quàntiques una sèrie d’experiències de què no va poder
donar  compte  la  física  clàssica,  com  l’efecte  fotoelèctric,  els  espectres
discontinus, la difracció d’electrons.
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Este criteri intenta avaluar si es comprén que estes experiències mostren que els
fotons, electrons, etc., no són ni ones ni partícules clàssiques, sinó objectes nous
amb un comportament nou, el comportament quàntic, i que per a descriure’l fan
falta noves lleis,  com les equacions de l’energia de Planck, el  moment de De
Broglie, les relacions d’indeterminació, etc.”

Tot  i  que  no  posem en  dubte  que  els  llibres  de  text  contemplen  els  continguts  que
s'estableixen en el currículum, pensem que treballen la unitat de física quàntica:

A través  d'un  itinerari  històric  que  es  limita  a  exposar  els  fets  experimentals  i
sobrevalora les hipòtesis introduïdes per donar-ne explicació. Pensem que els llibres
de text exposen sols una part dels resultats experimentals que van qüestionar la validesa
de la física clàssica, entre ells la radiació del cos negre, els espectres atòmics i l'efecte
fotoelèctric. Aquests resultats experimentals són presentats de forma aïllada, sense cap
connexió aparent entre ells. No es fa cap menció a altres resultats o fets experimentals
que posaren de manifest que hi havia problemes per interpretar els fenòmens d'emissió i
radiació. Així, la florescència i la fosforescència, la naturalesa dels raigs X, l'experiment de
Franck i Hertz, l'efecte Compton o la radioactivitat ni tan sols es mencionen.

A més, se sobrevaloren les hipòtesis que es van establir per donar compte dels resultats
experimentals. Es dóna per vàlid el model de Bohr en explicar l'espectre d'emissió de
l'hidrogen i el fotó lluminós en explicar l'efecte fotoelèctric, com si la comunitat científica
estiguera disposada a abandonar les lleis i teories amb què s'havien explicat de forma
satisfactòria  resultats  experimentals  durant  dècades  pel  fet  de  trobar  un  resultat
contradictori. 

Sense fer menció a un problema de caràcter general que done origen a la física
quàntica. La radiació de cos negre, l'efecte fotoelèctric i els espectres atòmics són sols
una part dels problemes relacionats amb l'emissió i absorció de radiació a què va haver
de fer front la comunitat científica i que van portar a l'establiment de la física quàntica.
Pensem que els  llibres  no fan  menció  d'aquest  problema global.  A més,  la  solució  a
cadascun d'aquests problemes es presenta de manera aïllada, com una resposta que
només és valida per superar un problema concret. No es treballa en la construcció d'un
model global capaç de predir i donar explicació a un conjunt ampli de fenòmens, ni que
siga  amb  les  modificacions  necessàries  per  contemplar  cada  cas  particular.  Així,  els
continguts presentats en la unitat esdevenen una seqüència de models pobres i limitats
que  han  de  ser  fixats  pels  alumnes  de  manera  memorística  i  reproduïts  davant  de
situacions tipus.

Sense posar de manifest el caràcter problemàtic del nou coneixement. Pensem que
els llibres de text no posen de manifest el caràcter problemàtic dels nous coneixements
introduïts,  oblidant  el  caràcter  controvertit  dels  models  quàntics  i  el  trencament  que
suposen respecte als models clàssics. La controvèrsia viscuda durant els orígens de la
teoria quàntica queda reduïda a un escàs conjunt d'anècdotes històriques que tenen com
a protagonistes als científics de major rellevància social, principalment a Einstein, però res
no es diu de la naturalesa dels nous coneixements i de la violació de principis clàssics
com el determinisme i/o la causalitat.
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En aquest sentit, la teoria quàntica moderna basada en la funció d'ona i la corresponent
interpretació  probabilística  no  respon  a  un  problema  de  coherència  entre  els  models
clàssics i  quàntics,  sinó a un avanç natural,  lineal i  evident del procés de construcció
científica. Pensem que es reforça als llibres una imatge de creixement lineal de la ciència,
on no es dóna compte del període de crisi que va portar a l'establiment de la mecànica
quàntica moderna, camp que encara en l'actualitat és objecte de polèmica i discussió. 

Sense mostrar  les  limitacions dels models quàntics  introduïts.  Pensem que,  una
vegada introduïts tots els conceptes i models propis de la física quàntica, els llibres no fan
cap reflexió sobre les limitacions i els problemes que queden per abordar. Així, aspectes
com els espectres dels àtoms polielectrònics, l'estructura dels àtoms o de les molècules i
cristalls o fins i tot la interpretació de la naturalesa de la funció d'ona no són ni tan sols
mencionats, donant una imatge de la física quàntica com una teoria completa i acabada.

Concretament, la nostra hipòtesi és:

H1.3.3.-  Els  llibres  de  text  presenten  el  model  d'emissió  i  absorció  de
radiació i el model de quàntum de manera formulística i aproblemàtica.

La investigació didàctica ha posat de manifest mancances fonamentals en els llibres de
text  a  l'hora d'introduir  la  física quàntica.  Solbes i  altres  (1987)  ja  identificaven errors
conceptuals en els llibres de text, que atribuïen a l'explicació de conceptes quàntics a
través de models clàssics i a la confusió generada pel concepte de  dualitat ona-particula.
Molt més recents són els estudis de Niaz i altres (2010) que han constatat l'existència de
mancances significatives en la introducció de l'efecte fotoelèctric en els llibres de Física,
mentre que Niaz i Marcano (2012) han posat de manifest que en els llibres de text no es
fa una introducció correcta, des del punt de vista històric, de la dualitat ona-partícula. 

Nosaltres centrarem el nostre estudi en els llibres de física més usats en 2n de batxillerat,
en  tant  que  els  considerem  com  un  instrument  especialment  representatiu  de
l'ensenyament habitual. En aquesta ocasió no ens centrarem en un únic aspecte, sinó que
la nostra investigació abastarà la totalitat de la unitat. Per fer-ho, hem dividit  la nostra
anàlisi  en dos blocs,  el  primer d'ells  fa  referència als  indicadors de comprensió i  ens
permet valorar en quina mesura són correctes els coneixements que transmet el llibre de
text.  En  el  segon  bloc  valorem  si  els  llibres  de  text  presenten  la  unitat  de  forma
problematitzada.  Presentem  en  el  quadre  5.21  la  xarxa  d'anàlisi  que  emprarem  i  la
comentem tot seguit.
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Quadre  5.21:  Xarxa  d'anàlisi  X3-L  per  valorar  com  s'introdueixen  els  models
quàntics en els llibres de text de batxillerat.
Indicadors sobre com s'emet i absorbeix la llum.

Sobre els problemes que van donar origen a la física quàntica (indicador de comprensió A)

1. Indica els aspectes concrets que no explicava la física clàssica i en què fallava a
l'hora d'explicar-los en:
• Els espectres dels gasos.
• L'efecte fotoelèctric.
• L'efecte Compton.

Sí

Sí
Sí
Sí

No

No
No
No

Sobre la quantització de l'energia (indicador de comprensió B)

2.  Considera  que  l'energia  dels  àtoms  està  quantitzada  i  usa  representacions
d'aquesta quantització que no induïsquen a error?

Sí No

3. Considera que qualsevol canvi en l'estat energètic d'un àtom implica el pas d'un
estat estacionari a un altre i relaciona la freqüència de la llum emesa o absorbida
amb la diferència energètica dels estats entre els que es produeix la transició?

Sí No

4. Considera que la transició entre estats és aleatòria? Sí No

5. Relaciona la intensitat de la radiació emesa per un àtom amb la quantitat  de
transicions individuals?

Sí No

6.  Concep  la  radiació  com un  flux  de  fotons  sense  massa  però  amb energia  i
moment lineal?

Sí No

7. Relaciona la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons que la integren? Sí No

8. Considera que cada transició és el producte d'una interacció individual entre un
únic electró i un únic fotó que s'absorbeix o es genera en unitats completes?

Sí No

Sobre el model de quàntum (indicador de comprensió D)

9. Atribueix als quàntums un caràcter que no té cabuda dins la física clàssica i que
requereix del model clàssic d'ona i de partícula per explicar-ne el comportament,
d'acord amb la interpretació de Copenhaguen?

Sí No

10. Reconeix que la naturalesa quàntica impedeix parlar de posicions i moments
lineals fins que aquestes magnituds són mesurades, la qual cosa impedeix parlar de
trajectòries per als quàntums?

Sí No

11. Indica que existeix una incertesa que impedeix conèixer simultàniament i amb
absoluta precisió el moment lineal i la posició d'un quàntum i que aquesta incertesa
és fruit de la naturalesa quàntica i no del muntatge experimental?

Sí No

12. Reconeix que les prediccions de la física clàssica són vàlides sota determinades
condicions?

Sí No

Indicadors de l'existència d'una estructura problematitzada

13. Planteja el problema de l'emissió i absorció de radiació com a origen de la teoria
quàntica?

Sí No

14. Estableix un model clàssic d'emissió i absorció de radiació amb el qual abordar
inicialment els fets experimentals?

Sí No

15.  Estableix  un  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  amb  caràcter
universal?

Sí No

16. Analitza els límits d'aplicació del model de quàntum introduït? Sí No
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Tot seguit aclarim els ítems establits per concretar els criteris que usarem durant l'anàlisi.

1. Indica els aspectes concrets que no explicava la física clàssica i en què fallava a
l'hora d'explicar-los?

Ens fixarem en quins fenòmens es treballen per introduir les hipòtesis quàntiques i quin
tractament es fa d'aquests fenòmens. Considerem fonamental es facen prediccions usant
un model  clàssic  d'emissió  i  absorció  de radiació  per  posar  de manifest  que la  física
coneguda fins el  moment no podia explicar  completament els  resultats  experimentals,
emfatitzant així la necessitat d'establir noves hipòtesis que no tenen cabuda dins la física
clàssica. Ens centrem en:
• Els espectres dels gasos: en els quals la física clàssica no va poder donar compte

de  la  freqüència  de  les  radiacions  emeses  i  absorbides,  de  la  independència
d'aquestes freqüències amb la temperatura, ni de la intensitat de cadascuna d'elles.

• L'efecte  fotoelèctric:  per  al  qual  la  física  clàssica  no  preveu  l'existència  d'una
freqüència llindar,  a  més de preveure l'existència d'un temps de retard llarg en
l'emissió d'electrons quan la intensitat de la radiació és baixa.

• L'efecte Compton: en el qual la física clàssica no pot explicar que hi haja un canvi
en la freqüència de la radiació dispersada, que aquest canvi depenga de l'angle en
què es fa la mesura i que es detecten electrons dispersats.

Totes tres constitueixen experiències fonamentals que van portar  a l'establiment de la
vella teoria quàntica, tot aportant els models quàntics de radiació i de distribució d'energia
en la matèria.

2.  Considera  que  l'energia  dels  àtoms  està  quantitzada  i  usa  representacions
d'aquesta quantització que no induïsquen a error?

No dubtem que els llibres introduiran el model de Bohr i la quantització de l'energia en
l'àtom, però dubtem que el model que presenten siga útil  i  tinga capacitat explicativa i
predictiva,  quedant  reduït  a  una  representació  pictòrica  de  l'àtom.  En  aquest  sentit,
considerem que descriure i dibuixar un àtom amb unes poques òrbites no és suficient per
representar la quantització de l'energia perquè: 
• Li  manca valor quantitatiu.  Si  el  model  s'ha d'usar per fer càlculs contrastables

experimentalment s'ha de poder determinar, almenys, el valor de l'energia de cada
òrbita.

• No es posa de manifest que cal assolir una energia positiva per alliberar electrons,
el dibuix de les òrbites no té cap valor quantitatiu.

• Dóna la imatge que l'electró serà lliure en arribar més enllà d'una òrbita límit que es
troba a una certa distància del nucli, com si l'àtom tinguera unes dimensions finites.
Es redueix així el problema de l'energia a un problema de distàncies.

3. Considera que qualsevol canvi en l'estat energètic d'un àtom implica el pas d'un
estat estacionari a un altre i relaciona la freqüència de la llum emesa o absorbida
amb la diferència energètica dels estats entre els que es produeix la transició?

Pensem que l'explicació dels espectres dels gasos que fan els llibres a partir del model
atòmic  de  Bohr  són  pobres  i  es  limiten  únicament  a  la  interpretació  qualitativa  de
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l'espectre  d'emissió  de  l'hidrogen.  Una  introducció  correcta  d'aquest  model  hauria  de
contemplar, almenys:
• La  capacitat  del  model  per  predir,  amb  caràcter  quantitatiu,  el  valor  de  les

freqüències d'emissió de l'hidrogen, tant les visibles com les no visibles.
• L'explicació dels espectres d'absorció.
• L'explicació, almenys amb caràcter qualitatiu, dels espectres d'altres gasos.

4. Considera que la transició entre estats és aleatòria?

L'explicació de l'espectre de l'hidrogen a partir de les transicions discretes en l'àtom de
Bohr  exigeix  l'abandó  de  la  causalitat  i  l'acceptació  que  l'àtom  pot  fer  transicions  a
qualsevol dels estats de menor energia. Sense aquesta condició no es pot donar compte
de  totes  les  línies  que  s'observen  en  l'espectre.  Valorarem  si  es  considera  aquesta
possibilitat,  si  no  se'n  fa  cap  menció  o  si,  pel  contrari,  es  considera  que  totes  les
transicions tenen lloc a l'estat fonamental.

5.  Relaciona la  intensitat  de la  radiació emesa per un àtom amb la quantitat  de
transicions individuals?

L'enregistrament d'un espectres és un fenomen en el que prenen part molts àtoms. De fet,
un sol àtom només emet un fotó en cada transició. L'emissió de radiació per part d'un
col·lectiu  és  el  que  permet  detectar  fotons  de  diverses  freqüències,  i  en  diferents
quantitats, donant compte així de la intensitat de les línies espectrals. Valorarem si els
llibres de text donen compte de la intensitat de les línies o si es limiten a l'explicació dels
fenòmens individuals, com si un àtom emetera tot l'espectre.

6.  Concep  la  radiació  com un  flux  de  fotons  sense  massa  però  amb energia  i
moment lineal?

Com hem comentat amb anterioritat, els quàntums de radiació no van ser considerats com
a partícules des d'un primer moment, sinó com a paquets d'energia. No és fins que es
demostra  que  els  quàntums  tenen  moment  lineal,  característica  fonamental  de  les
partícules, que es parla dels fotons com a partícules de llum. Comprovarem en quina
mesura els llibres de text consideren fonamental l'existència del moment lineal per parlar
de  partícules  de  llum  o  si,  per  contra,  es  conformen  amb  l'existència  dels  paquets
d'energia per considerar que la llum està formada per partícules.

7. Relaciona la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons que la integren?

La hipòtesi del quàntum de radiació permet interpretar els fenòmens quàntics individuals
tot considerant la interacció entre un fotó i un electró o un àtom. Tanmateix, per donar
compte  de  fets  experimentals  d'una  manera  completa  cal  interpretar  les  dades
experimentals  corresponents  a  experiments  macroscòpics  que  impliquen  una  gran
quantitat d'interaccions microscòpiques entre radiació i matèria. En aquestes experiències
no sols la freqüència de la radiació és una magnitud rellevant sinó que la intensitat també
ho  és.  Analitzarem  si  s'usa  el  model  del  fotó  per  donar  compte  de  totes  les
característiques de la radiació (freqüència i  intensitat)  tot  indicant,  almenys en l'efecte
fotoelèctric, quina és la conseqüència d'un canvi en la intensitat de la radiació incident.
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8. Considera que cada transició és el producte d'una interacció individual entre un
únic electró i un únic fotó que s'absorbeix o es genera en unitats completes?

La quantització de l'energia dels processos d'emissió i absorció de radiació requereixen
que s'accepte aquesta condició.  Si  un àtom o un electró  pogueren absorbir  o emetre
diversos fotons en una transició es recuperaria la continuïtat i els resultats experimentals
serien  ben  diferents:  no  hi  hauria  una  freqüència  llindar  en  l'efecte  fotoelèctric  i
s'observarien moltes més línies en els espectres, entre d'altres. Valorarem si els llibres de
text fan menció d'aquesta condició o si, pel contrari, no es valora la possibilitat d'emissions
múltiples i com afecta als resultats experimentals.

9. Atribueix als quàntums un caràcter que no té cabuda dins la física clàssica i que
requereix del model clàssic d'ona i de partícula per explicar el seu comportament,
d'acord amb la interpretació de Copenhaguen?

Analitzarem quin és el model de quàntum que s'introdueix en els llibres de text i si aquest
es correspon amb interpretacions clàssiques, concretament:
• Si se li atribueix un comportament dual, sent alhora partícula i ona clàssiques.
• Si  se  li  atribueix  una  naturalesa  canviat,  sent  ona  o  partícula  en  funció  de

l'experiència a què se sotmet.
• Si se li  atribueix una naturalesa quàntica incorrecta, especialment a l'electró, tot

considerant que és un núvol que es propaga per l'espai canviant la seua forma en
funció de les interaccions que experimenta.

• Si es correspon amb una naturalesa sense equivalent clàssic, i que necessita dels
dos models clàssics per ser explicada però sense identificar-se amb cap d'ells.

Valorarem, a més, si el model introduït s'usa de manera coherent en la interpretació de
fenòmens, com la interferència i difracció de quàntums, ja siguen electrons o fotons. En
aquest sentit, només considerarem que el llibre usa un model correcte per als quàntums si
és  coherent  en  l'explicació  de  fenòmens  experimentals.  No  donarem  per  correctes
presentacions en les quals es done un model de quàntum en el text i s'use un model
diferent en els exemples o activitats.

10. Reconeix que la naturalesa quàntica impedeix parlar de posicions i moments
lineals fins que aquestes magnituds són mesurades, la qual cosa impedeix parlar
de trajectòries per als quàntums?

Com hem dit amb anterioritat en aquest treball, les magnituds posició, moment lineal o
trajectòria  estan  associades  al  concepte  de  partícula.  Considerar  que  un  quàntum té
posició o moment lineal abans de fer una mesura, o que segueix una trajectòria, és una
evidència implícita de l'ús d'un model de partícula per als quàntums. Això justifica que
valorem aquest aspecte en els textos, tot determinant si són o no són coherents en el
model de quàntum emprat.
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11. Indica que existeix una incertesa que impedeix conèixer simultàniament i amb
absoluta precisió el moment lineal i la posició d'un quàntum i que aquesta incertesa
és fruit de la naturalesa quàntica i no del muntatge experimental?

També hem comentat anteriorment que la interpretació que es fa del principi d'incertesa
posa  de  manifest  una  determinada  concepció  dels  quàntums.  Així,  darrere  de  les
interpretacions clàssiques de la incertesa en la mesura es troben imatge clàssiques dels
quàntums.  Per  aquest  motiu,  valorarem  l'explicació  que  els  llibres  fan  del  principi
d'incertesa tot determinant si:
• Consideren la incertesa com un error en la mesura equivalent a qualsevol error

accidental o sistemàtic. Aquest és un indici de què es veuen els quàntums com a
partícules clàssiques.

• Consideren  la  incertesa  com  una  alteració  que  pateix  la  magnitud  pel  fet  de
mesurar-la.  Aquest  també  és  un  indici  de  què  es  veuen  els  quàntums  com a
partícules clàssiques en tant que és equivalent a considerar que un quàntum té
posició i moment lineal abans de la mesura, i que el valor de la magnitud canvia a
conseqüència d'aquesta.

• Atribueixen una naturalesa dual al quàntum, tot considerant que ocupa un volum
(un tren d'ona, un núvol, etc.).

• Atribueixen al  quàntum una naturalesa que no té  cabuda en la  física  clàssica,
descrita per una funció d'ona matemàtica que pren valors quan es fa una mesura.

Novament, només donarem per vàlid el model de quàntum que presenten els llibres de
text si l'usen de manera coherent en totes les situacions plantejades, com hem comentat
en l'ítem 10.

12. Reconeix que les prediccions de la física clàssica són vàlides sota determinades
condicions?

Analitzarem si s'estableixen els límits sota els quals les prediccions de la física clàssica
són vàlides i si aquestes condicions responen a límits dels models establits. Així:
• Considerarem que els límits de validesa estan ben establits si es desprenen de les

característiques del model: obstacles molt majors o molt menors que les longituds
d'ona dels quàntums, valors de l'acció del sistema molt majors que la constant de
Planck, etc.

• No considerarem que els límits de validesa estan ben establits quan responen a
condicions vagues que no estan fonamentades en els models, com indicar que la
física clàssica és vàlida per explicar fenòmens macroscòpics mentre que la física
quàntica  és  vàlida  per  explicar  fenòmens  microscòpics.  Pensem  que  aquesta
manera  d'establir  limitacions  fomenta,  a  més,  una  visió  de  la  física  quàntica
allunyada del canvi de paradigma que històricament va suposar, limitant-la a ser la
física dels fenòmens microscòpics.

13. Planteja el problema de l'emissió i absorció de radiació com a origen de la teoria
quàntica?

Volem  saber  en  quina  mesura  l'emissió  i  absorció  de  radiació  és  el  problema  que
organitza la unitat, i  si  s'estableix des d'un principi de manera explícita i  amb caràcter
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general, no només per a la radiació de cos negre o l'efecte fotoelèctric (els primers fets
abordats  en  la  unitat).  La  presència  d'aquest  problema  estructurant  és  un  requisit
indispensable per posar de manifest la validesa dels models que es van construint durant
el desenvolupament de la unitat més enllà dels fenòmens emprats per introduir cadascuna
de les hipòtesis bàsiques. Així, l'existència d'un problema estructurant que organitze de
manera  global  el  procés  de  construcció  de  coneixements  que  es  porta  a  terme
s'evidenciarà  en  què  els  avanços  assolits  en  fer  front  a  un  problema  (com  l'efecte
fotoelèctric,  per  exemple)  s'usaran,  posaran  a  prova  i  modificaran  en  fer  front  a  un
problema  posterior  (com  els  espectres  dels  gasos).  Si  manca  aquest  problema
estructurant, cada fenomen (o part de la unitat) serà treballada de manera independent,
aportant als alumnes un coneixement fragmentat i inconnex. 

14.  Estableix un model clàssic d'emissió i absorció de radiació amb el qual abordar
inicialment els fets experimentals?

Aquest  ítem  està  estretament  lligat  amb  el  primer.  A més,  hem  explicat  en  diverses
ocasions en aquest treball la necessitat de mostrar les limitacions de la física clàssica
abans de començar la construcció de la física quàntica. És per això que valorarem si en la
unitat s'estableix un model clàssic d'emissió i absorció de radiació, basat en l'oscil·lació de
partícules amb càrrega elèctrica que emeten ones electromagnètiques amb freqüència
idèntica a la d'oscil·lació, i es posa a prova abans d'introduir les hipòtesis quàntiques. Si
aquest  model  no està present,  es modifica i  s'intenta portar fins al  límit,  arribant  a la
conclusió que és insuficient i que ha de ser superat, el llibre de text estarà ocultant els
veritables motius que van dur a l'aparició de la física clàssica, impedint un aprenentatge
correcte.

15.  Estableix  un  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  amb  caràcter
universal?

No hem d'oblidar que un dels objectius de la ciència és la universalitat dels coneixements.
Proposar models que només expliquen un fet experimental té poc valor. La validesa d'un
model radica, en gran mesura, en la senzillesa i en la quantitat de fets que pot explicar. És
aquest l'aspecte que valorarem en els llibres de text tot determinant si:
• S'usen els avanços assolits per fer front als nous problemes. Per exemple, es tracta

l'efecte fotoelèctric al  principi  de la unitat,  s'aprofita per introduir  el  quàntum de
radiació i s'usa per explicar posteriorment els espectres dels gasos.

• Es valora la coherència dels avanços assolits per explicar fenòmens que ja havien
estat treballats. Seguint l'exemple anterior, si es valora l'explicació que s'ha donat
de l'efecte fotoelèctric després d'introduir el model de Bohr. En aquest sentit cal
recordar, i eixe és un aspecte que anem a tindre en compte a l'hora de valorar els
llibres de text,  que la  presència d'estats  estacionaris  en els  àtoms pot  explicar
l'existència d'una freqüència llindar, qüestionant la hipòtesi del fotó lluminós.

• Es posen a prova els models introduïts per explicar nous fenòmens.

16. Analitza els límits d'aplicació del model de quàntum introduït?

En l'ítem 9 ja hem fet referència a si els llibres posen de manifest la contradicció entre la
vella teoria quàntica i la física clàssica, plantejant el problema de recuperar la coherència
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en la física. En aquest ítem ens centrarem, per tant, en els límits de validesa del model de
quàntum, en el darrer model que introduïsca la unitat, independentment de tots els models
treballats amb anterioritat. Concretament, valorarem si es plantegen nous problemes, com
per exemple:
• La construcció d'un model d'àtom coherent amb el model quàntic d'electró (i  de

partícula elemental).
• La  necessitat  d'abordar  l'aspecte  quantitatiu,  la  qual  cosa  requereix  que  es

plantege per a cada situació la corresponent equació de la funció d'ona, i que es
resolga.

• La controvèrsia que hi ha entre la comunitat científica sobre la interpretació de la
física quàntica.

Per contra, la presentació d'una imatge de la física acabada, capaç d'explicar qualsevol
fenomen macroscòpic i microscòpic, serà un indicatiu clar de la inexistència de problemes
oberts.

5.3.4.-  Disseny  experimental  per  obtindre  evidències  de  què  les  proves  de
selectivitat reforcen un ensenyament merament operativista. 

Som conscients que una part molt significativa del professorat dóna gran importància a les
proves d'accés a la universitat (PAU) a l'hora d'establir els continguts a treballar durant el
curs  i  per  decidir  el  tipus  d'activitats  que  proposen  als  alumnes  –  tant  durant  el
desenvolupament de la unitat com en el moment de l'avaluació. 

El  fet  que els  alumnes s'hagen de presentar  a  les  PAU i  que el  seu futur  acadèmic
depenga dels resultats obtinguts “obliga” al  professorat a “preparar” als alumnes en la
superació  d'aquestes  proves,  reduint  l'avaluació  als  aspectes  més  objectius  i  més
fàcilment  mesurables  i  evitant  activitats  que  requerisquen  respostes  imprecises
(discussions  qualitatives,  relacions  CTSA,  situacions  problemàtiques  obertes,  etc.).
Diversos treballs d'investigació han confirmat aquesta influència (Alonso, Gil i  Martínez
Torregrosa, 1992a; Alonso i altres, 1996; Martínez Torregrosa i Verdú, 1999). Considerem,
per tant, que una anàlisi de les activitats proposades en les proves de selectivitat ens
permetrà conèixer com treballen els professors la unitat de física quàntica.

Pensem  que  el  model  d'avaluació  que  proposen  les  PAU  reforcen  el  model  clàssic
d'ensenyament,  basat en la transmissió i  en l'exercitació del  càlcul  memorístic.  No es
demana als estudiants que facen ús de models, que argumenten, que expliquen o que
apliquen de manera significativa els conceptes que són fonamentals per donar compte
dels processos d'emissió i absorció de la radiació o de la naturalesa de la llum i de les
partícules subatòmiques. Concretament, la nostra hipòtesi és:

H1.3.4.  Les  proves  de  selectivitat  reforcen  un  ensenyament  merament
operativista.  És a  dir,  donen una  visió  de l'ensenyament  aproblemàtica  i
formulística,  alhora  que  no  presten  atenció  als  aspectes  clau  del  model
d'emissió i absorció de radiació i a la naturalesa de la llum i de les partícules
subatòmiques
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Analitzarem les activitats proposades en les PAU des de juny de 2006 fins a l'actualitat,
tant els problemes com les qüestions i determinarem quin tipus d'ensenyament és el que
es  reflecteix  en  elles,  així  com el  contingut  a  què  fan  referència.  En  el  quadre  5.22
presentem la xarxa d'anàlisi que emprarem.

Quadre 5.22: Xarxa d'anàlisi X1-PAU per conèixer el tipus d'activitats proposades en
les PAU i els continguts a què fan referència.
Sobre el tipus d'activitat:
• Activitat  que  requereix  càlculs  formulístics  descontextualitzats  (quantitativa

formulísitca).
• Activitat  quantitativa  que  requereix  de  l'ús  significatiu  del  model  d'emissió  i

absorció de radiació i del model de quàntum (quantitativa significativa).
• Activitat  qualitativa  que  requereix  una  resposta  memorística  (qualitativa

memorística).
• Activitat  qualitativa  que  requereix  l'ús  significatiu  de  conceptes  (qualitativa

significativa).

Sobre el contingut de l'activitat:
• Activitats relacionades amb l'emissió i absorció de la radiació:
◦ Amb els espectres.
◦ Amb l'efecte fotoelèctric.
◦ Amb altres aspectes relatius a l'emissió i absorció de radiació.

• Activitats  relacionades  amb  la  naturalesa  de  la  radiació  i  les  partícules
subatòmiques:
◦ Amb la naturalesa dual dels quàntums.
◦ Amb el principi d'incertesa.

Categoritzarem l'activitat com a formulística, memorística o significativa d'acord amb els
criteris següents:
• Activitat  formulística:  és aquella  que es resol  de manera algorítmica i  que s'ha

aprés a resoldre per repetició  de problemes tipus.  La resolució  sol  consistir  en
identificar la fórmula matemàtica que relaciona la magnitud desconeguda amb les
oferides en l'enunciat. No es demana cap interpretació de la situació plantejada,
construcció o adaptació de models, valoració del resultat obtingut, etc.

• Activitat  memorística: és aquella en què es demana que es reproduïsca alguna
afirmació o enunciat adquirits de memòria, de manera descontextualitzada, sense
aplicar-lo a cap situació concreta. Exemples d'aquest tipus d'activitats són: “enuncia
el principi d'incertesaˮ; “quina és la hipòtesi de de Broglie?ˮ, etc.

• Activitat  significativa:  és aquella  en què s'han d'aplicar  els  models o conceptes
quàntics per  fer  prediccions,  interpretar situacions,  analitzar  resultats,  comparar,
valorar  o explicar  el  funcionament d'aplicacions tecnològiques, etc.  Requereixen
una  implicació  constructiva,  un  ús  significatiu  del  coneixement  per  part   de
l'estudiant més enllà de l'acció repetitiva.

Pel que fa al contingut de l'activitat, som conscients que en una mateixa activitat es poden
treballar  diversos  continguts,  i  més  si  tenim  en  compte  que  aquesta  pot  constar  de
diversos apartats. Quan es done el cas, classificarem l'activitat en totes les categories
corresponents al tipus de continguts que s'hi treballen. 
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5.3.5.- Resum del disseny elaborat per contrastar la primera hipòtesi

Durant tot aquest capítol hem exposat els instruments que hem dissenyat per contrastar la
primera  hipòtesi.  Resumim  en  la  taula  5.3  la  hipòtesi  establida  i  les  respectives
derivacions, els instruments dissenyats per contrastar-les i el col·lectiu al que van dirigits.

Taula 5.3: Resum dels instruments dissenyats per a la contrastació de la primera
hipòtesi
H1.- Les fites parcials, els indicadors de comprensió i els obstacles identificats per a la
comprensió de com s'emet i absorbeix la radiació són rellevants per a la millora didàctica.

Derivacions Instruments Destinat a 

• H1.1.- Els alumnes no assoleixen els indicadors de
comprensió  i  les  fites  parcials  a  través  de
l'ensenyament habitual.

Q1-A Alumnes:
 · 2n bat. Física
 · 2n bat. Química
 · Grau Telecomunicacions
 · Grau Física

• H1.2.- Els professors de Física i Química presenten
carències que  afecten a  la  comprensió  d'aspectes
clau del mecanisme d'emissió i absorció de radiació i
a la naturalesa dels quàntums.

Q1-P Professors (oral) 
Professors  en  formació
(escrit i oral)

Q2-P Professors (escrit)

• H1.3.-  L'ensenyament  habitual  no  contempla  els
obstacles  detectats  en  l'estudi  històric  i
epistemològic  i  té  un  caràcter  marcadament
formulístic i aproblemàtic.

◦ H1.3.1.- La presentació dels models atòmics de
Thomson i Rutherford que es fa en els llibres de
text no s'ajusta als models històrics i no mostra
els problemes que permetien superar.

X1-L Llibres:
 · Física i Química 1r bat.
 · Química 2n de bat.

◦ H1.3.2.- La introducció del concepte de fotó que
es  fa  en  els  llibres  de  text  no  transmet  una
imatge  sobre  la  naturalesa  de  la  ciència  i  el
coneixement científic propera a les concepcions
actuals.

X2-L Llibres  de  Física  de  2n  de
bat.

◦ H1.3.3.-  Els  llibres de text  presenten el  model
d'emissió  i  absorció  de  radiació  i  el  model  de
quàntum de manera formulística i aproblemàtica.

X3-L Llibres  de  Física  de  2n  de
bat.

◦ H1.3.4.  Les  proves  de  selectivitat  reforcen  un
ensenyament  merament  operativista.  És  a  dir,
donen una visió de l'ensenyament aproblemàtic i
formulístic,  alhora  que  no  presten  atenció  als
aspectes clau del model d'emissió i absorció de
radiació  i  a  la  naturalesa  de  la  llum  i  de  les
partícules subatòmiques

X1-PAU Proves  d'accés  a  la
Universitat

En el capítol  següent mostrarem els resultats obtinguts en passar els qüestionaris ací
presentats als alumnes i als professors, així com els resultats obtinguts en analitzar els
llibres de texts. Aquests resultats ens permetran establir conclusions sobre la rellevància
didàctica dels indicadors de comprensió, les fites parcials i els possibles obstacles que
vam establir en el capítol 3.
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Capítol  6.  Resultats  obtinguts  en  la  contrastació  de  la
primera hipòtesi

En el capítol anterior hem fonamentat la nostra hipòtesi i hem establit diverses derivacions
que ens permeten contrastar-la. Així mateix, hem presentat diversos instruments que han
servit  per  recollir  proves  empíriques  que  evidenciaren  la  validesa  de  la  hipòtesi.
Concretament, hem usat els següents instruments:
• El qüestionari Q1-A, que s'ha passat a 37 alumnes de dos grups d'estudiants de

Física de 2n batxillerat, a 24 alumnes de dos grups d'estudiants de Química de 2n
de batxillerat, a 34 alumnes de dos grups del primer curs del Grau d'Enginyeria en
Telecomunicacions i  a  34  alumnes de tres grups de l'assignatura  de Mecànica
Quàntica del 4t curs del Grau de Física.

• Els qüestionari Q1-P, que s'ha passat de manera oral a 21 professors de Física i
Química en actiu i a 9 professors en formació; i el qüestionari Q2-P, passat per
escrit a professors de Física i Química i del qual s'ha pogut recollir una mostra de
30 respostes.

• Tres xarxes d'anàlisi per a llibres de text, la primera d'elles (X1-L) destinada als
llibres de Física i Química de 1r de batxillerat i de Química de  2n de Batxillerat,
amb la qual s'ha analitzat 15 llibres, i dues (X2-L i X3-L) per a llibres de Física de
2n de batxillerat, amb les quals s'han analitzat, en cada cas, 7 llibres.

• Una xarxa d'anàlisi (X1-PAU) per a les activitats proposades en les Proves d'Accés
a la Universitat (PAU) amb la qual s'ha analitzat les activitats de física quàntica
proposades des de juny de 2006 fins a juliol de 2014.

Tot seguit presentem els resultats obtinguts en la contrastació de la primera hipòtesi.

6.1.  Resultats  que  mostren  que  els  alumnes  no  assoleixen  els
indicadors de comprensió i les fites parcials a través de l'ensenyament
habitual

Resultats del qüestionari Q1-A

Hem usat quatre mostres d'estudiants per posar a prova que no s'assoleixen les fites
parcials ni els indicadors de comprensió a través de l'ensenyament habitual:
• Mostra d'alumnes de Física de 2n de batxillerat (BatF): integrada per 37 alumnes,

18 de l'IES Xebic d'Ondara i 19 de l'IES número 5 de Sant Vicent del Raspeig. Els
qüestionaris es van fer després d'haver treballat la unitat de Física Quàntica el curs
2012-2013, entre tres setmanes i un mes després de la instrucció.

• Mostra d'alumnes de Química de 2n de batxillerat (BatQ): formada per 24 alumnes,
8 de l'IES Pedreguer i 16 de l'IES Gaia de Sant Vicent del Raspeig. Només se'ls
van passar les qüestions referents als espectres (B1, B2 i B3). Es va fer menys de
cinc dies després de què s'examinaren de la unitat de models atòmics, en la qual
es treballen aquests continguts. Després d'analitzar les respostes, es va entrevistar
a tres d'aquests alumnes, amb la finalitat d'aprofundir en les respostes que havien
donat.
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• Mostra  d'alumnes  de  1r curs  del  Grau  en  Enginyeria  en  so  i  imatge  en
telecomunicació (ETel): integrada per 34 alumnes, 16 d'un grup ordinari i 18 d'un
grup d'alt rendiment (ARA), escollits per la nota de l'expedient i que treballen en
anglés  continguts  de  major  nivell.  Tots  ells  han  estudiat  durant  el  primer
quadrimestre  la  matèria  de  Fonaments  Físics  de  l'Enginyeria,  amb  una  unitat
dedicada als principis físics dels semiconductors on es treballa la teoria de bandes.
Els qüestionaris es van fer la primera setmana de maig de 2013, aproximadament 3
mesos després d'haver-se examinat de la matèria.

• Mostra  d'alumnes  del  4t  curs  del  Grau  de  Física  que  cursen  l'assignatura
quadrimestral de Mecànica Quàntica (GF): format per 34 alumnes de tres grups
d'aquesta matèria. El qüestionari es va passar a meitat del mes de desembre, tant
en 2013 com en 2014, quan ja quedaven poques sessions lectives del curs.

Cal  emfatitzar  que  no  ha  estat  fàcil  trobar  professors  que  vulguen  col·laborar  en  la
investigació. Pel que fa al 2n curs de batxillerat, els continguts de Física Quàntica en la
matèria de Física s'imparteixen durant les darreres setmanes del curs, moment en què la
pressió de l'avaluació final i de les proves d'accés a la universitat és més alta, amb els
corresponents  efectes  sobre  l'ensenyament.  Aquest  és  el  principal  motiu  que  ens  ha
portat a buscar mostres entre els alumnes universitaris. Després de consultar a alguns
professors de la universitat, ens van permetre fer els qüestionaris als alumnes del 1r curs
del Grau de Telecomunicacions i als alumnes del 4t curs del grau de Física. Com hem dit,
els alumnes de telecomunicacions treballen continguts de física quàntica durant el primer
quadrimestre del primer curs, almenys aspectes relacionats amb l'efecte fotoelèctric, els
estats quàntics i les transicions. Els alumnes del Grau de Física que estudien Mecànica
Quàntica estan en el darrer curs de la carrera i, a més, ja han estudiat les assignatures de
Física  Quàntica  que  són obligatòries  en els  cursos anteriors.  Per  aquests  motius  els
considerem mostres vàlides per estudiar en quina mesura han adquirit un model correcte
d'emissió i absorció de radiació, així com un model de quàntum.

Totes les respostes recollides a través dels qüestionaris han estat analitzades de manera
independent per dos investigadors, que han determinat si s'identificaven les concepcions
errònies recollides en les respectives xarxes d'anàlisi. Després s'ha fet una posada en
comú amb la finalitat de millorar la coherència. El grau de coincidència ha estat elevat
(superior al 85%) i la major part de les discrepàncies estaven produïdes per l'escassa
extensió  i  profunditat  de  les  respostes,  per  l'ambigüitat  de  les  explicacions  o  per  la
presència en la resposta de parts que són correctes i parts que no ho són. En aquells
casos  en  què  no  ha  hagut  coincidència  de  criteri  s'ha  demanat  l'opinió  d'un  tercer
investigador.  Fet  això,  quan  persistia  la  discrepància  s'ha  pres  l'opció  contraria  a  la
hipòtesi.

La primera de les qüestions plantejades feia referència als problemes que van posar en
evidència les mancances de la física clàssica per donar explicació de fenòmens d'emissió
i absorció de radiació, concretament, al  grau de coneixement d'aquests problemes per
part  de  l'alumnat.  Tot  seguit,  en  la  taula  6.1,  exposem  els  resultats  obtinguts  amb
cadascuna de les mostres d'estudiants.
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Taula 6.1: Resultats que evidencien que els alumnes no coneixen aspectes concrets
que van posar en evidència les mancances del model clàssic d'emissió i absorció
de radiació. Qüestió Q1-A.A1.
A1.- A finals del s. XIX i principis del s. XX un conjunt de resultats experimentals no
podien ser explicats per la física acceptada en aquell moment. L'explicació d'aquests fets
portà al desenvolupament de la física quàntica. Alguns d'ells són els que s'indiquen tot
seguit:
• Els espectres dels gasos
• L'efecte fotoelèctric
• L'efecte Compton
• La fluorescència i la fosforescència

Pots indicar quins aspectes d'aquestes fenòmens no podia explicar la física clàssica?
Si en coneixes més, afegeix-los en la part de darrere del full.
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Els espectres dels
gasos

21.6
(6,8)

16,2
(6,1)

62,2
(8,0)

0
(0)

5,9
(4,0)

94,1
(4,0)

61,8
(8,3)

29,4
(7,8)

8,8
(4,9)

L'efecte
fotoelèctric

18,9
(6,4)

51,4
(8,2)

29,7
(7,5)

0
(0)

14,7
(6,1)

85,3
(6,1)

44,1
(8,5)

44,1
(8,5)

11,8
(5,5)

L'efecte Compton 0
(0)

24,3
(7,1)

75,7
(7,1)

5,9
(4,0)

0
(0)

94,1
(4,0)

35,3
(8,2)

44,1
(8,5)

20,6
(6,9)

La  fluorescència  i
la fosforescència

0
(0)

2,7
(2,6)

97,3
(2,7)

0
(0)

5,9
(4,0)

94,1
(4,0)

5,9
(4,1)

17,7
(6,5)

76,4
(7,3)

Si analitzen la quantitat de fenòmens que els alumnes són capaços d'explicar obtenim els
resultats de la taula 6.2, que presentem tot seguit.

Taula 6.2: Quantitat de respostes per persona que
expressen aspectes concrets.

Respostes
correctes

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

0 70,3 (7,5) 94,1 (4,0) 20,6 (6,9)

1 18,9 (6,4) 5,9 (4,0) 29,4 (7,8)

2 10,8 (5,1) 0 (0) 29,4 (7,8)

3 0 (0) 0 (0) 20,6 (6,9)

4 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Els resultats mostren que els alumnes de batxillerat i de Telecomunicacions desconeixen
quins resultats experimentals van posar en evidència les mancances de la física clàssica,
i, concretament, quins aspectes són els que aquesta no podia explicar. De fet, només un
30% dels alumnes de 2n de batxillerat és capaç d'indicar algun aspecte experimental que
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la física clàssica no podia explicar.  Crida especialment l'atenció que els estudiants de
Telecomunicacions no donen cap resposta a la qüestió. Molt diferents són els resultats
obtinguts pels estudiants del Grau de Física, on el 50% són capaços d'indicar aspectes en
almenys dos dels fenòmens citats que la física clàssica no podia explicar. Comentem, tot
seguit,  algunes  de  les  respostes  aportades  pels  alumnes  i  els  criteris  seguits  per
classificar-les. 

Pel que fa als espectres dels gasos, els alumnes que responen correctament apunten al
caràcter discret dels espectres, encara que de vegades la redacció no és correcta:

BatF23: “Este efecte no podia ser explicat. No sabien per què desapareixien certes
franges de color, ni perquè quan [es] deixava de donar energia [al gas], apareixien
els espectres.”
BatF27: “El perquè al ser excitats absorbien energia de determinada freqüència, i
al deixar d'aplicar-la l'alliberaven.”
BatF32: “La freqüència de les ones.”
BatF11:  “La física clásica no podía explicar los espectros de los gases, porqué la
energía que incidía sobre un gas, no se acumulaba, es decir,  no importaba el
número de fotones que se le enviara a un gas, porqué si la frecuencia no era
suficiente, el gas no emitía luz.”

 
D'altres respostes correctes apunten, en canvi, a què cada gas té un espectre diferent:

BatF2: “Al atravesar la luz un gas, dependiendo del gas, este absorbería distintos
colores.”
BatF12: “La física clásica mantenía que los espectros dependían de la luz, cuando
en realidad dependían del medio, de los electrones del medio, pues estos, solo
emitirán luz (espectro) cuando les llegue una λ determinada.”

O fins i tot a detalls, com el gruix o el desdoblament de les línies espectrals:
GF19: “De los espectros no pudo explicar la anchura de las líneas espectrales, en
la mayoría de los casos  <<λ.”

No hem admés com a correctes les respostes que apunten aspectes que sí podien ser
explicats  per  la  física  clàssica  o  que  es  limiten  a  una  descripció  del  fenomen,  tot  i
observar-se en els espectres:

BatF24:  “No podía explicar por qué había unas líneas más intensas que otras en
su espectro.”
ETel21:  “Resultado de la separación de los componentes de distinta  λ de la luz.
Pueden ser de emisión o de absorción.”

Ni tampoc les respostes que apunten la interpretació quàntica de l'espectre, ja que estem
buscant si coneixen què no podia ser explicat:

BatF3: “Se producen cuando los electrones reciben energía y saltan de una órbita
a otra. Por cada salto se produce una raya en el espectro. Esto no era capaz de
explicarlo la física clásica.”
BatF15: “Porqué pasaban justo de unos niveles a otros, no pasa poco a poco.”
GF5: “Sólo se emiten fotones de energías discretas, ¿Por qué son cuantizados?”
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En  referència  a  l'efecte  fotoelèctric,  hem  donat  per  vàlides  les  respostes  que  fan
referència a l'existència d'una freqüència mínima per a què es produïsca l'efecte, tot i
estar mal expressades en alguns casos:

BatF21:  “Quan  un  raig  incideix  sobre  un  metall,  amb  una  freqüència  igual  o
superior a la llindar, aquest arranca electrons del metall produint així un pas de
corrent elèctrica.”
BatF30:  “Al irradiar sobre un metal una luz con una frecuencia mínima necesaria
para arrancar e- de un metal, la energía sobrante se convierte en E.C. y sobre el
sistema se ve circular los e-.”

Aquesta  darrera  explicació,  tot  i  correspondre  amb  la  interpretació  quàntica,  l'hem
acceptada com a correcta en fer referència a la freqüència llindar. També hem admés les
respostes que fan referència a què el fenomen no depén de la intensitat de la radiació
incident o al temps d'espera:

BatF12:  “No se podía explicar con la física clásica pues esta pensaba que los
electrones saltaban debido a la intensidad de la luz, cuando se vio que no era así,
sino que dependía de la longitud de onda.”
BatF23:  “No  podia  ser  explicat.  No  s'explicava  com  a  més  intensitat  no
s'aconseguia emetre electrons.”
BatF26:  “L'experiència clàssica defenia que l'emissió constant de rajos amb una
freqüència inferior a la llindar, l'energia s'aniria emmagatzemant fins a un punt on
arrancaria  electrons  del  metall,  però  això  no  ocorria  per  molt  de  temps  que
s'emetera un raig sobre el metall mai s'arrancaven electrons.”

No  considerem  correctes  les  respostes  que  apunten  explicacions  o  descripcions
quàntiques i que no indiquen clarament què no podia explicar la física clàssica:

ETel20: “Cuando incide una radiación se produce una emisión de electrones.” 
BatF8: “Pensaban que la luz era una onda y no podían explicar que iluminando un
objeto puedes arrancar electrones.”
BatF34: “La creación de corriente eléctrica a partir de la incidencia de fotones.”
GF2: “El  campo  electromagnético  está  cuantizado.  Los  fotones  transportan
paquetes de energía.”
GF12: “La existencia de una energía mínima necesaria para arrancar un e-.”

Així com aquelles que fan una interpretació incorrecta del fenomen:
BatF9: “Es un efecto que se produce dependiendo de la longitud de onda del fotón
que  cuanto  menor  sea  la  longitud  más  probabilidad  hay  de  que  produzca  el
efecto.”
BatF25: “Que per molta freqüència que tinguera l'ona, no arrancava més o menys
electrons de la placa.”
ETel8: “Cuando iluminamos una superficie y lanzamos un haz de electrones, éstos
rebotan  y  se  separan.  Son  separados  gracias  a  los  fotones,  que  arrancan
electrones con una energía mínima necesaria.” 

A l'igual que en el cas dels espectres, no admetem com a correctes les respostes que
indiquen com es produeix l'emissió d'electrons des del punt de vista de la física quàntica
si no apunten als aspectes que la física clàssica no podia explicar:

BatF10:  “Las  partículas  de  luz  se  desplazaban  en  forma  de  partícula,  y  al
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interaccionar con la materia actuaba en forma de corpúsculo, por lo que se aceptó
la  versión  con  Einstein  para  explicar  que  dichas  partículas  fotoeléctricas
cambiaban su comportamiento.”
BatF16:  “La  física  clásica  no  podía  explicarlo  sin  pensar  que  la  luz  estaba
constituida por fotones, que eran cuantos de energía sin masa.”
BatF6: “No sabían que circulaban electrones, ni que en la luz había fotones.”

Tampoc hem admés com a correctes les respostes que fan referència a altres problemes
de la física clàssica no relacionats estrictament amb l'efecte fotoelèctric. Les següents en
són un exemple:

BatF1:  “Porqué  la  física  clásica  no  aceptaba la  dualidad onda-corpúsculo.,  no
aceptaban que tuviera características de las dos.”
BatF2:  “Se lanzaba un electrón  en línea recta  y  al  atravesar  un  obstáculo  se
difractaba en vez de seguir recto.”
BatF32: “El comportament ona-corpuscle.”
ETel2: “El comportamiento dual, onda-partícula.” 

En  l'efecte  Compton  no  hem  trobat  cap  resposta  correcta  entre  els  estudiants  de
batxillerat. Entre els estudiants universitaris, les respostes correctes apunten al canvi en la
longitud d'ona de la radiació:

ETel20: “Cuando aumenta la longitud de onda de un fotón de rayos X al chocar con
un electrón.”
GF10: “El cambio de longitud de onda en el choque entre un fotón y un e-.”

que hem dicidit considerar correctes perquè indiquen que hi ha un canvi en la longitud
d'ona, a pesar que fan referència a un canvi de longitud d'ona del fotó, sense tindre en
compte que el fotó incident i el fotó dispersat són diferents.

Entre les respostes incorrectes, trobem els mateixos patrons detectats en analitzar les
respostes donades als espectres dels gasos i a l'efecte fotoelèctric. Algunes respostes
són incompletes i només fan referència a models, sense indicar els aspectes no explicats,
mentre que altres donen una explicació completament incorrecta del fenomen:

BatF6: “Imaginaban la luz como ondas.”
BatF9: “Es cuando el fotón pega a otro fotón provocando un efecto.”
GF23:  “Cambio  en  la  longitud  de  onda  al  chocar  elásticamente  un  fotón  con
núcleos.”

O indiquen quina és  la  interpretació  quàntica  sense posar  de  manifest  què no podia
explicar la física clàssica:

BatF18:  “Desviación  i  disminución  de  la  energía  de  los  fotones  al  incidir  en
materiales con electrones débilmente unidos.” 

Alguna fa, fins i tot, una predicció incorrecta usant el model quàntic, o conceptes propis
del model quàntic:

BatF8:  “No pueden explicar que cuando el fotón choca con el electrón, el fotón
saliera con más energía.”
BatF10:  “No  se  podía  explicar  que  al  interaccionar  una  partícula  fotoeléctrica
contra una placa de metal se desprendiera energía, de mayor o menor frecuencia
según la rapidez de la partícula y el  material  interaccionado. Se vio pues que
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estas partículas llevan carga que al interaccionar con otras partículas desprenden
otra partícula nueva con otra energía en una dirección.”

La  fluorescència  i  la  fosforescència  són  els  fets  experimentals  que  menys  respostes
reben,  la  qual  cosa  evidencia  que  l'estudi  de  la  física  quàntica  s'ha  limitat  a  les
experiències clau, sense ampliar el model a la interpretació d'altres fenòmens d'emissió i
absorció de radiació. L'única resposta rebuda per part dels alumnes de batxillerat apunta
que:

BatF21: “La fluorescència és produirà per la reacció del fluor amb un altre compost
químic. La fosforescència és produïda per la reacció del fòsfor en la seua part
interna.” 

Això redueix la fluorescència a un procés químic i no aclareix res sobre la fosforescència,
motius  pels  quals  l'hem  considerada  incorrecta.  Entre  els  estudiants  de
Telecomunicacions,  dues  de  les  tres  respostes  recollides  es  limiten  a  descriure  el
fenomen:

ETel20: “Son tipos de emisiones de luz, la única diferencia es que la fosforescencia
dura más.” 
ETel21: “La fluorescencia es un tipo de luminiscencia que emite luz mientras recibe
radiación,  y  la  fosforescencia  lo  mismo,  pero  la  primera  dura  menos  que  la
segunda”.

Mentre que la tercera ni tan sols identifica el fenomen:
ETEL28: “Porqué ciertos gases en determinadas condiciones radiaban luz.”

Només hi ha dues respostes correctes sobre aquest fenomen entre els estudiants del
Grau de Física, que apunten:

GF7:  “Porqué  la  emisión  de  radiación  era  cuantizada  y,  también,  el  retraso
temporal.”
GF13: “Ionización de los átomos obtenidos, en ausencia de luz sueltan la energía
almacenada.”

La primera d'elles l'hem considerada correcta per apuntar al retràs temporal en l'emissió i
la segona, tot i indicar incorrectament que el fenomen es basa en una ionització, l'hem
donada per correcta per apuntar a l'emmagatzematge d'energia.
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Hem observat també una quantitat significativa de respostes – 5 entre els alumnes de
batxillerat  i  i  5  entre alumnes de universitat  –  que apunten només quines d'aquestes
experiències van posar en evidència que la física clàssica presentava mancances, sense
donar explicació, com si es tractara d'una pregunta de selecció múltiple. La figura 6.1 n'és
un exemple.

Figura 6.1: L'estudiant ETel26 només indica quins fets experimentals, en la
seua opinió, no va poder explicar la física clàssica.

Totes aquestes respostes han  estat donades per incorrectes, ja que no indiquen quins
són els aspectes no explicats per la física clàssica.

Respecte al fet d'apuntar més fenòmens que la física clàssica no poguera explicar, només
dos alumnes de batxillerat n'han apuntat. Els fenòmens afegits són la difracció, l'edat de
la Terra, les reaccions que es produeixen en el Sol (reaccions nuclears), la naturalesa
dual de la llum i la velocitat invariable de la llum. En el cas dels estudiants de Física,
només 3 alumnes han apuntat  més fenòmens,  afegint  la  catàstrofe  de l'ultraviolat,  la
capacitat calorífica dels sòlids a baixa temperatura (llei de Dulong-Petit), l'espectre del cos
negre i l'espectre de bandes dels sòlids. Quan un alumne ha apuntat correctament més
fets que no podia explicar la física clàssica els hem comptabilitzat en la quantitat total de
respostes correctes. Per exemple, a un estudiant del Grau de Física (GF2) li hem comptat
tres respostes correctes tot i només haver indicat correctament, en la primera part, què no
podia explicar la física clàssica en els espectres dels gasos.

Aquests resultats ens permeten establir les següents conclusions sobre l'assoliment del
primer indicador de comprensió:
• Els alumnes que han aprés a través de l'ensenyament habitual no reconeixen la
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incapacitat  de  les  teories  físiques clàssiques per  explicar  fenòmens d'emissió  i
absorció de radiació. Aquest desconeixement és encara més acusat en alumnes
que  han  seguit  estudis  d'Enginyeria  de  Telecomunicacions  en  imatge  i  so,
possiblement per què la física que han estudiat se centra en els aspectes tècnics
més relacionats amb la imatge i el so, deixant de banda l'aplicació dels models a
apresos en altres tipus d'activitats i contextos. Fins i tot la meitat dels estudiants del
darrer any del Grau de Física que cursen la matèria de Mecànica Quàntica no són
capaços d'indicar aspectes de més de dos fenòmens que la física clàssica no podia
explicar.

• L'efecte  fotoelèctric  i  els  espectres  dels  gasos  són  els  únics  fenòmens
experimentals  quàntics  coneguts  pels  estudiants  de  batxillerat,  la  qual  cosa
s'evidencia en què són els fenòmens que reben una major quantitat de respostes
correctes i una menor quantitat de respostes en blanc. Això no és gens sorprenent
si tenim en compte, com detallem en l'apartat dedicat als llibres de text, que l'efecte
fotoelèctric  és  el  fenomen  a  què  es  dedica  una  major  extensió,  seguit  pels
espectres dels gasos. A més, les activitats de selectivitat també se centren, en gran
mesura, en aquests dos fenòmens, especialment en l'efecte fotoelèctric. 

En les qüestions B1 a B3 aprofundim en l'ús que fan els alumnes del model d'emissió i
absorció de radiació per interpretar els espectres. En la taula 6.3 exposem els resultats
obtinguts  en  analitzar  les  respostes.  Recordem que per  a  aquestes  tres  qüestions  la
mostra d'alumnes de Física de batxillerat s'ha ampliat amb 24 alumnes de Química de
batxillerat,  i  això  perquè  els  espectres  també  formen  part  dels  continguts  d'aquesta
matèria. 
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Taula 6.3: Resultats que evidencien que els alumnes no disposen d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i
en la radiació amb capacitat per explicar els espectres dels gasos. Qüestions Q1-A.B1, Q1-A.B2, Q1-A.B3.

B1: Il·luminació del gas amb
llum monocromàtica

B2: Emissió de radiació
després d'excitació

B3: Intensitat de les línies de
l'espectre d'emissió

2n de
bat. 

(N=61)
% (sp)

Grau
Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau
Física
(N=34)
% (sp)

2n de
bat. 

(N=61)
% (sp)

Grau
Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau
Física
(N=34)
% (sp)

2n de
bat. 

(N=61)
% (sp)

Grau
Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau
Física
(N=34)
% (sp)

Respostes correctes, de les quals 8,2 (3,5) 2,9 (2,9) 23,5 (7,3) 4,9 (2,8) 0 (0) 67,6 (8,0) 6,6 (3,2) 0 (0) 50,0 (8,6)

Indiquen que s'observaran dues línies en l'espectre d'emissió (parcialment
correcta).

- - - 0 (0) 29,4 (7,8) - - -

Indiquen que s'observaran tres línies en l'espectre d'emissió (correcta). - - - 4,9 (2,8) 38,2 (8,3) - - -

No sap / No contesta 26,2 (5,6) 79,5 (6,9) 2,9 (2,9) 42,6 (6,3) 79,5 (6,9) 5,9 (4,0) 31,1 (5,9) 70,6 (7,8) 11,9 (5,5)

Respostes incorrectes, de les quals 65,6 (6,1) 17,6 (6,5) 73,6 (7,6) 52,5 (5,4) 20,5 (6,9) 26,5 (7,6) 62,3 (6,2) 29,4 (7,8) 38,1 (8,3)

No classificables 19,7 (5,1) 0 (0) 0 (0) 19,7 (5,1) 11,7 (5,5) 8,9 (4,9) 26,2 (5,6) 11,8 (5,5) 8,9 (4,9)

B1. Concepcions errònies de l'àtom 18,1 (4,9) 0 (0) 11,8 (5,5) 1,6 (1,6) 0 (0) 2,9 (2,9) - - -

B1.1. Pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari. 11,5 (4,1) 11,8 (5,5)

B1.2. L'estat de menor energia és el de 0 eV. 6,6 (3,2) 1,6 (1,6) 2,9 (2,9)

B2. Concepcions errònies sobre la radiació 3,3 (2,3) 0 (0) 11,8 (5,5) - - - 16,4 (4,7) 2,9 (2,9) 2,9 (2,9)

B2.1. Un fotó es pot absorbir parcialment. 3,3 (2,3) 11,8 (5,5) - - - - - -

B2.2. No relacionen la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons - - - - - -

B2.3. No relacionen la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons
que la constitueixen.

- - - - - - 16,4 (4,7) 2,9 (2,9)

B2.4. Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix. - - - - - - 2,9 (2,9)

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió  (veure
la taula següent)

24,5 (5,5) 17,6 (6,5) 50,0 (8,6) 31,2 (5,9) 8,8 (4,9) 14,7 (6,1) 19,7 (5,1) 14,7 (6,1) 26,3 (7,6)



Taula 6.3 (continuació): Resultats que evidencien que els alumnes no disposen d'un model quàntic de distribució de l'energia
en els àtoms i en la radiació amb capacitat per explicar els espectres dels gasos. Qüestions Q1-A.B1, Q1-A.B2, Q1-A.B3.

B1: Il·luminació del gas amb
llum monocromàtica

B2: Emissió de radiació
després d'excitació

B3: Intensitat de les línies de
l'espectre d'emissió

2n de
bat. 

Grau
Telec.

Grau
Física

2n de
bat. 

Grau
Telec.

Grau
Física 

2n de
bat. 

Grau
Telec.

Grau
Física

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió 24,5 (5,5) 17,6 (6,5) 50 (8,6) 31,2 (5,9) 8,8 (4,9) 14,7 (6,1) 19,7 (5,1) 14,7 (6,1) 26,3 (7,6)

B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es
produïsca cap canvi en la seua configuració

6,5 (3,2) 14,7 (6,1) 8,2 (3,5) 8,8 (4,9) 8,8 (4,9) 6,5 (3,2) 14,7 (6,1) 8,8 (4,9)

Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom. 4,9 (2,8) 5,9 (4,0) 8,2 (3,5) 8,8 (4,9) 5,9 (4,0)

Els fotons que s'emeten o absorbeixen tenen la mateixa energia que la
dels estats estacionaris presentats en el diagrama, en valor absolut.

1,6 (1,6) 8,8 (4,9) 2,9 (2,9) 2,9 (2,9)

Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat. 4,9 (2,8) 8,8 (4,9)

Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom. 1,6 (1,6) 5,9 (4,0) 5,9 (4,0)

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels
estats entre els quals té lloc la transició

9,9 (3,8) 6,6 (3,2) 11,7 (5,5)

L'energia  del  fotó  emés  o  absorbit  coincideix  amb  la  de  l'estat
estacionari des del que té lloc la transició.

3,3 (2,3)

Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat. 2,9 (2,9)

L'energia del fotó o emés coincideix amb la de l'estat estacionari al que
té lloc la transició.

6,6 (3,2)

Atribueixen major intensitat a més transicions a un estat estacionari. 6,6 (3,2) 8,8 (4,9)

B3.3. L'àtom fa transicions entre estats estacionaris la diferència d'energia
dels quals no coincideix amb l'energia del fotó.

18,0 (4,9) 14,7 (6,1) 35,3 (8,2) - - - - - -

B3.4. Un àtom pot emetre o absorbir més d'un fotó en fer una transició. - - - - - -

B3.5. Un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives. - - - - - -

B3.6. No tenen en compte que la transició a estats de menor energia és
aleatòria

- - - 8,2 (3,5) 5,9 (4,0) 2,9 (2,9)

Totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental. 3,3 (2,3) 5,9 (4,0)

S'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”. 4,9 (2,8)

B3.7. Confonen el procés d'emissió i el d'absorció. 2,9 (2,9) 4,9 (2,8) 6,6 (3,2) 2,9 (2,9)
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Els resultats mostren que la major part dels estudiants no tenen un model quàntic correcte
capaç d'explicar l'emissió i absorció de radiació en els espectres dels gasos, únicament
els estudiants del Grau de Física arriben al 50% de respostes correctes en explicar la
intensitat  de  les  línies  espectrals  i  al  67,6%  en  predir  la  quantitat  de  línies  que
s'observaran en l'espectre d'emissió d'un àtom. Que els estudiants tenen dificultats en
interpretar els espectres d'emissió és un resultat al que també havien arribat Zollman i
altres (2002), Sinarcas i Solbes (2013) i Ivanjek i altres (2015a i 2015b). El nostre estudi
aprofundeix amb major detall en les concepcions errònies dels alumnes, que comenten a
continuació.

L'elevat  percentatge  de  qüestions  sense  resposta  evidencia  que  tant  els  alumnes  de
batxillerat com els de Telecomunicacions no són capaços de fer una predicció o donar una
explicació  a  un  fenomen  que  està  en  l'origen  de  la  teoria  quàntica.  Aquest  elevat
percentatge de respostes sense resposta també el detecten Sinarcas i Solbes (2013) en
preguntar  als  estudiants  de  2n de  batxillerat  sobre  la  formació  dels  espectres.
Especialment  significatius  en  aquest  sentit  són  els  resultats  dels  estudiants  de
Telecomunicacions, amb més d'un 70% de respostes en blanc. Aquest resultat podria ser
una conseqüència de la llunyania entre la interpretació dels espectres i els continguts,
més tècnics i relacionats amb els semiconductors, que formen part de les seues unitats de
física quàntica. A pesar de tot això, la majoria d'aquests alumnes han accedit al  Grau
d'Enginyeria després de cursar la matèria de Física de 2n de batxillerat l'any anterior, i
això  suggereix  que  existeix  una  elevada  taxa  d'oblit  d'un  model  bàsic  (el  d'emissió  i
absorció de radiació) i una escassa transferència a situacions senzilles (com l'espectre de
l'hidrogen) de coneixements quàntics d'un nivell molt superior.

Respecte a les concepcions incorrectes detectades,  la majoria  d'elles es troben en el
procés d'emissió i absorció, tot i  que trobem errors en les concepcions de l'àtom i de
radiació, com s'observa en la taula. Tot seguit, i per il·lustrar d'una manera més detallada
els errors comesos, mostrem alguns exemples de respostes aportades pels alumnes, tant
en els qüestionaris com en les entrevistes posteriors. 

En la qüestió B1, sobre la il·luminació del gas amb llum monocromàtica:

Les concepcions errònies més comunes es donen per concebre que els fotons que
arriben als àtoms sempre seran absorbits. L'error més comú ha estat considerar que no
es compleix el principi de conservació de l'energia, i això per fer que l'àtom quede en un
estat estacionari després d'absorbir el fotó de 13 eV:

BatF23: “Apartat  a)  Que  tindran  l'energia  exacta  per  passar  al  segon  nivell
d'energia (E=-3,4 eV).
Apartat b) Que arribaran al 5é nivell d'energia (E=-0,54 eV).”
ETel13: “Apartat a) Los electrones recibirán esta energía y pasarán a otro nivel de
energía mayor en este caso al nivel de -3,4 eV.
Apartat b) Al ser mayor la energía esta es suficiente para aumentar dos niveles de
energía. Estarán en un estado excitado al nivel de -1,51 eV” 
GF13: “Apartat a) Ef = E1 + 10,2 → E1 = Eo + 10,2 = -3,4 eV.
Apartat b) Se quedarán en el estado de energía E = -0,85 eV ya que no tienen
energía suficiente para E = -0,54 eV.” 
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En  canvi,  altres  alumnes  han  considerat  que  l'àtom pot  quedar  amb  una  energia
diferent a la d'un estat estacionari: 

BatF16: “Apartat  a)  Que  subirán  a  un  nivel  externo  (más  energético)
correspondiente a ΔE=10,2 eV.
Apartat b) Lo mismo.”

GF19: “Apartat a) Que absorbería toda esa energía y pasaría al estado de -3,4 eV,
más tarde se iría desexcitando hasta el de -3,4 eV.
Apartat b) Tendría una energía de absorción de 0,6.”

L'altre  conjunt  de  concepcions  errònies  més  comunes  són  aquelles  en  què  es
considera que no hi ha transicions entre estats estacionaris. En aquest sentit,  hi ha
alumnes que identifiquen l'energia  dels  fotons absorbits  amb la  de  l'àtom.  Aquests
alumnes consideren que no hi  ha transicions,  sinó que el  diagrama representa les
energies  per  a  les  quals  tenen  lloc  absorcions  que  no  porten  a  cap  altre  estat
estacionari, o que només aconsegueixen ionitzar l'àtom:

BatF5: “Apartat  a)  No les  pasará  nada ya  que la  energía  de los  fotones que
usamos para iluminar no llega a superar la menor energía.
Apartat b) Si se supera la menor energía en que se encuentran los átomos, estos
emitirán sus electrones, serán arrancados.”
GF17: “Apartat a) Los fotones de la luz no tienen energía suficiente para excitar a
los electrones de los átomos de hidrógeno, no les pasará nada.
Apartat  b)  En  este  caso  tampoco  tienen  energía  necesaria  para  excitar  los
átomos, el umbral está en 13,6 eV.”

I fins i tot trobem alumnes que no tenen en compte l'estat inicial ni final i que consideren
que seran absorbits els fotons que tenen una energia igual a la dels estats estacionaris,
en valor absolut:

BatF24: “a) No les ocurrirá nada, ya que es una energía muy lejana a uno de los
estados estacionarios de dicho átomo.
b) Dado que esta energía es próxima a uno de los estados estacionarios los
átomos del hidrógeno sufrirán una modificación”

Per últim, hem de dir que no hem acceptat com a correctes, en cap cas, les respostes
que  deixen  un  apartat  sense  resposta,  encara  que  l'altre  apartat  estiga  contestat
correctament, ja que no ens permet valorar la comprensió que tenen els alumnes de la
quantització  de  l'energia  en  els  àtoms.  Totes  elles  han  estat  classificades  en  la
categoria NS/NC.

En la qüestió B2, sobre l'emissió de radiació després de l'excitació:

Les concepcions errònies més comunes es deuen a la identificació de l'energia del fotó
emés amb l'energia de l'àtom, concepció que també ha estat identificada per  Zollman i
altres. (2002) i per Ivanjek i altres (2005) entre els estudiants universitaris. Aquest error
ha estat detectat en els tres col·lectius d'alumnes:

BatF8: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola frecuencia). I ho justifica indicant:  “En el hidrógeno, se observará una línea
de color correspondiente a esa frecuencia.”
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ETel9: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola  frecuencia).  I  ho  justifica  indicant:  “La  <<a>> ya  que toda la  energía  se
concentra en un solo estado.”
GF20: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola frecuencia). I ho justifica indicant:  “Para estados estacionarios, una energía
definida corresponde a una única frecuencia.”

Una  altra  concepció  errònia,  detectada  només  en  alumnes  de  batxillerat,  ha  estat
relacionar les característiques de la radiació únicament amb un dels estats estacionaris
entre els quals té lloc la transició, ja siga amb l'estat des del qual té lloc la transició:

BatF5: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola frecuencia).  I  ho justifica indicant:  “Solo emite una línea, ya que al  saltar
desde su nivel solo proporciona la luz equivalente a su nivel.”

O amb l'estat al que té lloc la transició:
BatF3: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola  frecuencia).  I  ho  justifica  indicant:  “Porqué  se  producen  saltos  al  mismo
estado estacionario, si se produjeran también en otros, saldrían otras líneas.”

Una altra concepció errònia, que també ha estat detectada per Ivanjek i altres (2015a),
es posa especialment de manifest en aquesta qüestió, és no tindre en compte que la
transició  a  estats  de  menor  energia  és  aleatòria,  tot  considerant  que  totes  les
transicions tenen lloc a l'estat fonamental: 

BatF30: Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una
sola frecuencia). I ho justifica indicant: “Se observará la luz correspondiente a esa
longitud de onda que ha efectuado anteriormente, ya que cuando se produjo el
efecto fue absorbida por el átomo, y ahora al cesar la energía desprende esa
frecuencia y vuelve a su estado estable.”

O, fins i tot, que s'emet radiació cada vegada que es travessa un estat estacionari:
BatF24: Marca com a correcta la resposta b) Varias líneas de colores (luz de unas
pocas frecuencias). I ho justifica indicant: “Emitirá varias líneas de colores ya que
para conseguir  llegar al  estado estacionario  de -1,51 eV ha tenido que pasar
anteriormente por cinco estados diferentes, de los cuales emite luz”. 

En la qüestió B3, sobre la intensitat de les línies de l'espectre d'emissió:

Els alumnes de batxillerat tenen dificultats per relacionar la intensitat de la radiació amb
la quantitat de fotons que la constitueixen:

BatF36: “Porqué su energía es mayor.”

Tot i això, la concepció errònia més comuna entre tots els col·lectius és considerar que
l'àtom emet radiació sense que es produïsca cap canvi en la seua configuració, atribuint
la intensitat a la presència de més àtoms en un determinat estat estacionari:

ETel13:  “Dependiendo del  número de electrones en cada estado de energía la
intensidad del espectro es mayor o menor.”

O a una major energia de l'estat estacionari en què es troba l'àtom:
GF15: “Porqué corresponden a niveles energéticos de mayor energía, emiten con
mayor intensidad.”
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També es detecten respostes en les que s'evidencia que els alumnes només tenen en
compte l'estat al que té lloc la transició, i això entre alumnes del Grau de Física i entre
alumnes de batxillerat:

GF1:  “Si hay líneas más intensas que otras significa que se está emitiendo más
radiación debido a unos estados que debido a otros  → esto se debe a que la
probabilidad de transición a determinados estados es mayor que la transición a
otros → cuanta más probabilidad → más transiciones → más desexcitaciones →
más radiación con la frecuencia correspondiente a ese estado.”
BatF12: “Pues  corresponde  a  niveles  energéticos  donde  han  saltado  más
electrones.”

Per últim,  i  en totes les tres qüestions,  ha hagut  alumnes que confonen l'emissió  i
l'absorció. Apuntem ací dos exemples:

BatF1: En resposta a la qüestió B3, confon l'espectre d'emissió i el d'absorció, tot
indicant:  “Porqué el gas solo deja pasar unas determinadas longitudes de onda,
es decir, unos determinados colores.” 
BatQ14

5:  En resposta a la  qüestió  B2,  considera que s'emet  radiació  quan els
àtoms pateixen la descàrrega elèctrica i passen a l'estat estacionari de -1,51 eV.
Marca com a correcta la resposta a) Una línia de un solo color (luz de una sola
frecuencia). I ho justifica indicant: “Tan solo ha dado un cambio de capa (1 línea).”

Una anàlisi combinada de les respostes a les tres qüestions ens permet constatar que cap
alumne de batxillerat i Telecomunicacions va respondre correctament a les tres qüestions,
i només set estudiants del Grau de Física ho fan. Per a l'emissió (qüestions 2 i 3) cap
alumne de batxillerat i de Telecomunicacions respon correctament a les dues, i només 16
alumnes del Grau de Física (aproximadament la meitat) ho fan. Tot plegat evidencia que
els alumnes estan lluny d'haver adquirit un model quàntic capaç d'explicar els fenòmens
d'emissió i absorció, conclusió que es veu reforçada després de valorar les respostes a
l'entrevistes portades a terme. 

Resultats de les entrevistes

De tots els alumnes de batxillerat que van fer el qüestionari, i amb la finalitat d'aprofundir
en les reflexions que van portar als estudiants a donar les respostes que van donar, es va
entrevistar a tres, concretament tres estudiants de Química de 2n de batxillerat l'accés als
quals va ser facilitat pel seu professor de Química. Aquests alumnes s'havien examinat de
la unitat en què es treballen els espectres quatre dies abans, i havien fet el qüestionari 3
dies abans de l'entrevista.  El  poc temps transcorregut  entre l'examen, el  qüestionari  i
l'entrevista ens permet donar validesa a les afirmacions que fan sobre el que pensaven en
el moment de respondre a les qüestions plantejades. 

Les respostes recollides han sigut molt rellevants en aquesta investigació i constaten que
els estudiants no han adquirit un model amb el qual interpretar la interacció de la radiació
amb els àtoms, ni tan sols per als espectres. De fet, quan es pregunta a BatQ8  per com
representaria les transicions atòmiques respon:

5 Als estudiants de Química de 2n de batxillerat els hem numerat com BatQ, per diferenciar-los dels estudiants de 
Física (BatF), tot i que les respostes les hem considerades com a part de la mateixa mostra.
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“BatQ8: Que la majoria d'ells [els àtoms] arribaran ací (apunta a l'estat estacionari
de -3,4 eV) però també hi haurà alguns que es quedaran per ahí (apunta als
estats que estan entre 0 eV i -3,4 eV). 
Entrevistador:  I,  on  penses  que  estaran  inicialment  eixos  àtoms,  o  eixos
electrons?
BatQ8: Estaran en l'estat fonamental, no? Ací (apunta als 0 eV).  
E: En el de 0 eV?
BatQ8: Sí.
E: I, tu com imagines que té lloc eixe procés? Tu imagines que aquesta imatge és
l'àtom, o imagines l'àtom d'una altra manera? 
BatQ8: Jo imagine l'àtom com impactant contra una paret. Depenent de l'energia
que té xocarà a un costat o a l'altre. 
E: Tu ací imagines que estem llançant àtoms contra una paret?
BatQ8: Sí.
E: Sí. Fixa't que parla de què il·luminem, és a dir, enviem llum cap a un recipient
que conté àtoms. T'imagines els àtoms xocant contra una paret?
BatQ8: Sí.
E: I en eixe procés de xoc, què penses que els ocorre als àtoms?
BatQ8:  Mmm...  no  sé,  jo  me'ls  imagine  com  vibrant  de  diferents  maneres.  I
depenent d'eixa vibració doncs xocaran més cap a un lloc o cap a un altre.” 

De  les  respostes  de  l'alumne  s'evidencia  que  té  una  concepció  errònia  de  l'àtom
(considera que l'estat de menor energia és el de 0 eV) i que ni tan sols usa un model útil
per a la interpretació dels espectres, tot imaginant els àtoms com a esferes sòlides en
moviment.  Les  respostes  donades  a  la  segona  i  tercera  qüestions  també  evidencien
aquesta manca de model. De fet, en la segona qüestió havia contestat en el qüestionari
escrit  que l'àtom emetria llum monocromàtica, i  en l'entrevista quan se li  demana què
explique com té lloc eixe procés indica:

“Entrevistador: […] Tu com imagines l'àtom emetent eixa radiació? Emetent eixa
llum?
BatQ8: No ho sé, la veritat.
E: Ahí vas posar això perquè estaven tots en eixe estat estacionari?
BatQ8: Sí. Se suposa que per lògica o algo ho vaig traure així. 
E: Però no imagines ningun procés que tinga lloc per a què l'àtom emeta llum?
BatQ8: No, no sabria...
E: Només has identificat una energia amb una freqüència?
BatQ8: (assenteix amb el cap)
E: D'acord. Vas usar per a alguna cosa el diagrama aquest?
BatQ8: No. Ací sí (en referència a la primera qüestió) però ahí crec que no.”

Per últim, en la darrera qüestió reconeix explícitament que imagina tant els fotons com els
àtoms com a partícules sòlides i que confon ambdós ens. Quan l'entrevistador li demana
que explique com es forma l'espectre que apareix en la imatge respon:

“BatQ8: Jo m'imagine més o menys com el primer exercici. Que hi ha més àtoms
ací que als altres (fa referència a una de les línies de l'espectre). 
Entrevistador: I si peguen ací més àtoms, en la línia groga, és perquè ahí van els
àtoms que tenen una determinada energia?
BatQ8: Sí. 
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E: La llum estaria formada per àtoms? Eixos àtoms que van...?
BatQ8: Sí. En el meu cap sí. 
E: I per a tu un fotó què és? Què penses que és un fotó? O quina diferència
penses que hi ha entre un fotó i un àtom?
BatQ8: No sé, imaginar-me'ls, me'ls imagine igual. Com una boleta, però...
E: El fotons i els àtoms?
BatQ8: Sí.”

L'estudiant BatQ1 sí que té un model d'àtom amb estructura interna, però no és capaç
d'usar-lo,  respon  a  una  imatge  pictòrica,  no  a  un  model  amb  capacitat  predictiva  o
explicativa. Quan se li demana que explique la resposta que ha donat a la primera de les
tres  qüestions indica  que  “si  li  proporciones energia a  l'electró  l'energia  mecànica  de
l'òrbita de l'electró canviarà i augmentarà” i que “el pot perdre” en referència a què l'àtom
es pot ionitzar. Però quan se li demana més detall:

“Entrevistador: I per a donar aquesta resposta tu no vas usar el diagrama?
BatQ1 : No tenia ni idea.
E: No reconeixes la imatge aquesta del diagrama?
BatQ1 : No. 
E: Tu tens una imatge de l'àtom i vas respondre només amb eixa imatge. D'acord.
[i a la segona part de la qüestió] <<Si iluminamos por unos instantes el recipiente
con luz monocromática cuyos fotones tienen 13 eV, qué les pasará a los átomos
del  gas?>> respons <<que describirán una órbita  elíptica,  el  electrón>>.  Veus
alguna diferència? Penses que hi ha alguna diferència entre els fotons de 10,2 eV
i els de 13 eV? 
BatQ1  :  No, o siga, no veig diferència. Una li  proporciona més energia,13 eV i
l'altra 10,2, però no veig la diferència. 
E: L'àtom quedaria igual?
BatQ1  :  Home, alguna variació tindrà, però no sé quina és la variació que... que
pot canviar.”

Novament, les respostes a les qüestions dos i tres reforcen l'evidència de què no usa un
model  per  fer  prediccions.  En  la  segona  qüestió  havia  donat  com  a  resposta  que
l'espectre  tindrà  diverses  línies,  però  l'atribueix  a  la  capacitat  de  resolució  de
l'espectroscopi, no al que li ocorre a l'àtom: 

“BatQ1: Depenent de l'espectroscopi. O siga, més potent o com siga, les línies es
desdoblen aleshores té altres freqüències i  tot  això, per això vaig dir  diverses
línies.”

I quan se li demana que aprofundisca respon: 
“Entrevistador: El que ocorre en l'àtom, per a què l'àtom emeta llum, sabries què 
és? El procés que tindria lloc en els àtoms per a què emeten llum? Per què, per 
exemple, quan veiem un tub d'aquests, un tub d'aquests dins té un gas, aquest 
gas està patint unes descàrregues elèctriques, i està emetent llum. Què està 
passant dins dels àtoms per a què emeten llum? 
BatQ1: No tinc ni idea.”

Mentre que en la darrera qüestió, a més, s'evidencia que té una concepció errònia de la
llum des del punt de vista quàntic. Quan se li demana que explique com imagina la llum,
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respon:
“BatQ1:  Sí,  home. Això és suposa que són les dos, la llum té la...  esta doble
capacitat, té... de llum i ona, però no sé... ahí supose que seria d'ona.”

El  darrer  dels  alumnes  entrevistats  usa  el  model  atòmic  de  Bohr  per  donar  alguna
explicació  i  argumentar,  però  aquest  ús  és  molt  limitat  i,  en  molts  casos,  incorrecte.
Novament,  el  model d'àtom que ha adquirit  és una imatge estàtica, una representació
pictòrica. Per exemple, quan se li  demana que explique la resposta (correcta) que ha
donat al primer apartat de la primera qüestió respon:

“Entrevistador:  I,  tu  com imagines  eixe  procés  a  nivell  atòmic?  O  siga,  com
imagines als àtoms i el que els està passant als àtoms? O imagines l'àtom així (en
referència al diagrama d 'energia)?  
BatQ7: No! Doncs, realment, no m'ho havia imaginat. 
E: No t'imagines mai l'àtom quan absorbeix energia? 
BatQ7: No, bé, boletes.
E: Què representes? Una boleta? Una cosa així (dibuixa un cercle)? L'àtom?
BatQ7: Això, bé, sí, diguem, això seria el nucli i després els orbitals, no (completa
el dibuix, es pot observar en la figura 6.2) Estarien al voltant i  aquest seria el
primer amb l'àtom per ahí, i després a cada nivell energètic següent un altre. Ahí,
per fora, i en este cas adquireix eixa energia doncs passaria a eixe.”

Figura 6.2: Representació de l'àtom feta per BatQ7 per acompanyar i clarificar l'explicació.

Però en explicar el segon apartat d'aquesta qüestió respon que en absorbir un fotó de 13
eV ocorrerà el mateix, tot considerant que l'àtom emetria l'energia que té en excés per fer
complir  el  principi  de conservació de l'energia  (el  que és equivalent  a considerar que
l'energia del fotó s'absorbeix parcialment):

“Entrevistador: Però en aquesta ocasió fixa't que la diferència ja no és 10,2 eV. 
BatQ7: Ja.
E: Absorbira el que absorbira sempre arribaria d'aquest a aquest, igual?
BatQ7: Sí. Perquè al següent no pot arribar perquè no té suficient energia, per tant
es quedaria en eixe [estat estacionari].
E: Es quedaria en eixe. I l'energia que sobra? 
BatQ7: Doncs l'expulsaria, no? 
E: D'alguna manera hem de fer quadrar el principi de conservació?
BatQ7: Sí, sí.”

Observem  que  està  ajustant  les  respostes  de  manera  improvisada,  ja  que  el  model
d'emissió i absorció que ha adquirit no és funcional i, quan tracta d'usar-lo, no és coherent
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amb altres coneixements (en aquest cas el principi de conservació de l'energia). En les
qüestions  posteriors  aquesta  mancança  de  coherència  s'accentua,  evidenciant-se  de
manera més clara que el model d'emissió i absorció que ha adquirit no és funcional. En la
segona qüestió va respondre, per escrit, que l'àtom excitat emetria “Una línea de un solo
color.  Será  así  porqué  a  cada  nivel  energético  al  que  se  puede  excitar  el  electrón
corresponde una frecuencia diferente.”. Però quan se li demana que aclarisca la resposta
canvia completament el sentit:

“Entrevistador: Què imagines tu que està passant per a què els àtoms emeten
només una línia de color, com has dit?
BatQ7: Realment no ho sé. 
E: Vas contestar això per posar alguna cosa?
BatQ7: Sí, bé, no sé, trobe que és un poc... que és lògic, no? Però realment no ho
sé. Per intuïció vaig contestar.
E: No vas pensar en ningun procés paregut al de l'activitat anterior (en referència
a la qüestió B1)?
BatQ7: Bé, supose que l'àtom al passar d'un nivell a l'altre, quan torna al nivell que
està anteriorment expulsa l'energia  que havia absorbit,  llavors si  expulsa més
energia la llum serà més forta.” 

Ens n'adonem que en la resposta escrita del qüestionari no relacionava l'emissió amb una
transició i ara sí que ho fa, tot tractant de donar coherència a les respostes de manera
improvisada.  Per  últim,  a  més  de  considerar  que  totes  les  transicions  tenen  lloc
directament a l'estat  fonamental,  relaciona la intensitat  de les línies espectrals amb la
diferència d'energia dels nivells entre els quals té lloc la transició:

“Entrevistador: Ací et referies a què hi ha una transició tornant a l'estat energètic
anterior  i  en  eixe  cas  eixa  és  la  radiació  que  s'observa.  I  no  hi  hauria  més
transicions?
BatQ7: No.
E: I ací em dius que "quanta més gran siga l'energia"?
BatQ7: Sí.
E: La diferència d'energia? 
BatQ7: Sí. 
E: Entre els nivells? Més intensa serà la línia?
BatQ7: Sí.”

Les respostes aportades per BatQ8, en les quals s'usa un model d'esfera sòlida per als
àtoms i la llum, ens poden fer pensar que els espectres no s'han treballat a classe, però
les  respostes  dels  altres  dos alumnes evidencien  que els  espectres  són un fenomen
treballat  i  conegut,  tot  i  que  l'ensenyament  habitual  no  ha  estat  capaç  de  portar  als
alumnes a aprenentatges correctes. Com s'il·lustra, les entrevistes reforcen la conclusió a
què havíem arribat: els alumnes, a través de l'ensenyament habitual, no han adquirit un
model quàntic capaç d'explicar la interacció entre radiació i matèria, ni tan sols per a un
fenomen, com els espectres, que es troba en l'origen de la teoria quàntica i que forma part
dels currículums de les matèries de Física i de Química de 2n de batxillerat.

En B4 ampliem l'estudi del model quàntic d'emissió i absorció de radiació que tenen els
alumnes  a  l'efecte  fotoelèctric.  La  diferència  principal  entre  aquest  fenomen  i  els
espectres  atòmics  és  que  es  produeix  l'alliberament  d'electrons  després  d'absorbir  la
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radiació, la qual cosa s'explica pel fet que l'energia final del sistema és positiva. En la
taula 6.4 presentem els resultats obtinguts en analitzar les respostes.

Taula  6.4:  Resultats  que  evidencien  que  els  alumnes  no  disposen  d'un  model
quàntic  d'absorció  de  radiació  amb  capacitat  per  explicar  l'efecte  fotoelèctric.
Qüestió Q1-A.B4.
B4.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per
a extraure un electró d'un metall donat és e 8·10-19J. 
· Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
· I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
· I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Respostes  correctes  en  les  quals
prediuen  correctament  la  quantitat
d'electrons alliberats

48,7 (8,2) 20,5 (6,9) 64,7 (8,2)

No sap / No contesta 10,8 (5,1) 23,5 (7,3) 5,9 (4,0)

Respostes incorrectes, de les quals 40,5 (8,1) 56,0 (8,5) 29,4 (7,,8)

No classificables 13,5 (5,6) 5,9 (4,0) 5,9 (4,0)

B2. Tenen concepcions errònies sobre
la radiació

24,3 (7,1) 41,2 (8,4) 20,6 (6,9)

B2.1.  Consideren  que  l'energia  d'un  fotó
es pot absorbir parcialment.

24,3 (7,1) 41,2 (8,4) 20,6 (6,9)

B3.  Tenen  concepcions  errònies  del
procés d'absorció i emissió

16,2 (6,1) 26,5 (7,6) 2,9 (2,9)

B3.2. Relacionen les característiques de la
radiació  únicament  amb  un  dels  estats
entre els que té lloc la transició.

2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 2,9 (2,9)

B3.4.  Consideren  que  un  electró  pot
absorbir més d'un fotó en fer una transició

13,5 (5,6) 20,6 (6,9) 0 (0)

B2.1 i B3.4 alhora. 13,5 (5,6) 17,6 (6,5) 0 (0)

Els resultats mostren que un percentatge elevat d'alumnes no apliquen correctament la
quantització  de  l'energia  per  explicar   l'efecte  fotoelèctric.  Només  un  20,5%  l'aplica
correctament en el cas dels estudiants de Telecomunicacions, percentatge que augmenta
fins el 48,7% en el cas dels estudiants de batxillerat i que arriba al 64,7% en el cas dels
estudiants del Grau de Física. Que els alumnes de 2n de batxillerat obtinguen millors
resultats que els estudiants de Telecomunicacions pot se degut a què la unitat de física
quàntica en batxillerat se centra especialment en l'efecte fotoelèctric, com constatem més
endavant en analitzar els llibres de text i les activitats proposades en les proves d'accés a
la universitat. 
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Crida especialment l'atenció que la concepció errònia més comuna, en els tres col·lectius,
siga  considerar  que l'energia  d'un  fotó  es  pot  absorbir  parcialment.  Aquesta  resposta
s'identifica amb una concepció contínua de l'energia en la radiació, d'acord amb la qual
s'admet que un fotó pot perdre part de l'energia i continuar sent el mateix fotó. Sembla
que els estudiants conceben el  caràcter corpuscular del  fotó com si  es tractara d'una
partícula clàssica, com una bola de billar, que pot cedir part de l'energia a mesura que
col·lisiona amb altres partícules.

Una part significativa dels estudiants de batxillerat i de Telecomunicacions que incorren en
aquesta concepció errònia també indiquen que un electró pot absorbir més d'un fotó (el
que equival a l'acumulació clàssica d'energia). El fet que l'energia dels fotons i el número
de fotons canvien de manera inversament proporcional en l'enunciat de la qüestió podria
ser la causa d'aquesta resposta doblement errònia. Això evidenciaria que els estudiants
fan una interpretació merament formulística del fenomen plantejat.

Respecte  a  altres  concepcions  errònies,  en  aquesta  ocasió  són  molt  escasses  les
concepcions  incorrectes  en  què  s'identifica  l'energia  del  fotó  absorbit  únicament  amb
l'estat  en  què  es  troben  els  electrons  (coincident  en  valor  absolut  amb  el  treball
d'extracció), i la quantitat de qüestions no contestades també disminueix significativament
respecte al  cas dels  espectres,  resultat  que ens indica que l'efecte fotoelèctric  és un
fenomen més conegut que els espectres.

De l'anàlisi conjunta de les qüestions B1 a B4 referents als processos d'emissió i absorció
de radiació es desprén que cap alumne de batxillerat ni  de Telecomunicacions respon
correctament a les 4 primeres qüestions sobre l'emissió i absorció de radiació, mentre que
només  el  17,6%  dels  estudiants  del  Grau  de  Física  ha  estat  capaç  de  respondre
correctament a les 4 qüestions. Aquest resultats ens permeten afirmar que els alumnes no
han adquirit un model quàntic d'emissió i absorció de radiació amb capacitat explicativa.
Els coneixements de quàntica que tenen es limiten a la interpretació de fenòmens aïllats,
especialment l'efecte fotoelèctric, per als quals són capaços d'identificar respostes a les
qüestions plantejades però sense que això supose que s'ha adquirit un model explicatiu
coherent i transferible a situacions diverses. El gran percentatge de respostes en blanc no
fa més que confirmar aquesta afirmació.

El resultat a què hem arribat no és estrany si tenim en compte la selecció de continguts
que es fa als llibres de text i  a les proves d'accés a la universitat.  Els llibres de text
dediquen la major part de la unitat de física quàntica a l'efecte fotoelèctric, i una extensió
significativament  inferior  als  espectres  d'emissió,  centrant-se  especialment  en  la
interpretació de les freqüències d'emissió de l'hidrogen. Els espectres d'absorció estan
pràcticament absents, així com altres fenòmens d'emissió i absorció de radiació. A  més,
les activitats proposades en les PAU reforcen aquesta discriminació de continguts. Més
endavant ens ocuparem amb més detall  tant  dels llibres de text  com de les activitats
proposades en les PAU.

Amb la  qüestió  C1  analitzem la  imatge  de  la  ciència  que  tenen  els  alumnes  i,  més
concretament,  si  identifiquen els orígens de la física quàntica amb una època de crisi
científica.  La  introducció  del  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  suposa
l'abandonament de models clàssics ben establits, com el model ondulatori de la radiació o

231



Capítol 6. Contrastació de la primera hipòtesi

el model de distribució contínua de l'energia, que els alumnes haurien d'haver adquirit
amb anterioritat. Reconèixer aquest trencament, que també va ser viscut per la comunitat
científica, és el primer pas per plantejar-se el problema de buscar un model que permeta
recuperar la coherència en la física,  superant els models clàssics i  integrant els nous
conceptes quàntics. Amb D1 i D2 aprofundirem en el model de quàntum que tenen els
alumnes, amb B5 ens centrarem, només, en el reconeixement de contradiccions entre la
física clàssica i la quàntica. Presentem els resultats obtinguts en la taula 6.5.

Taula  6.5:  Resultats  que  evidencien  que  els  alumnes  no  reconeixen  les
contradiccions entre la física clàssica i la quàntica. Qüestió Q1-A.C1.
C1.-  La  hipòtesi  d'Einstein  del  fotó  lluminós  va  rebre  un  fort  rebuig  per  part  de  la
comunitat científica. De fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. Quins arguments
o  evidències tenien per no acceptar-la?

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Respostes correctes, de les quals 35,1 (7,8) 8,8 (4,9) 73,5 (7,6)

Indiquen fets experimentals, models, lleis
o teories acceptades que eren contraries
a la hipòtesi del fotó.

24,3 (7,1) 0 (0) 67,6 (8,0)

Indiquen que l'existència de dos models
de radiació implica un problema.

10,8 (5,1) 8,8 (4,9) 5,9 (4,0)

No sap / No contesta 56,8 (8,1) 79,4 (6,9) 26,5 (7,6)

Respostes incorrectes, de les quals 8,1 (45) 11,8 (5,5) 0 (0)

No classificables 5,4 (3,7) 5,9 (4,0) 0 (0)

C1.  No  són  conscients  de  les
mancances  del  model  del  fotó  per
explicar fenòmens ondulatoris.

0 (0) 0 (0) 0 (0)

C2. Mantenen una imatge ingènua de la
ciència i del treball científic

2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 0 (0)

Fan  referència  a  la  necessitat  de
mesures experimentals.

2,7 (2,7) 5,9 (4,0)

Fan referència a què és normal oposar-
se a explicacions novedoses.

Fan  referència  a  què  és  necessari  un
temps per acceptar noves hipòtesis

Les respostes evidencien que pràcticament dues terceres parts (64,9%) dels alumnes de
batxillerat, aproximadament la quarta part (26,5%) dels estudiants del Grau de Física i
més del 90% dels estudiants de Telecomunicacions no coneixen els motius que van portar
a la comunitat científica a rebutjar la hipòtesi del fotó, la qual cosa és equivalent a no
reconèixer que el model quàntic de radiació és contradictori amb el que estableix la física
clàssica. Destaca especialment que més de la meitat dels estudiants de batxillerat i tres
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quartes parts del estudiants de Telecomunicacions no donen cap resposta, la qual cosa
podria ser una evidència de què aquest conflicte històric és completament desconegut per
a ells. 

D'entre les respostes incorrectes recollides,  només tres fan referència explícita  a una
imatge ingènua de la ciència, com la necessitat d'evidències experimentals (en mostrem
una com a exemple), com si fóra suficient amb la contrastació experimental per acceptar
hipòtesis, oblidant la coherència amb tot el coneixement anterior:

ETel1: “No tenían pruebas suficientes para demostrarla.”

Hem acceptat  com a respostes correctes totes aquelles que fan referència a models,
experiments lleis o teories, encara que foren molt vagues. Mostrem uns pocs exemples
per il·lustrar les diferències:

BatF11:  “Pues se propaga como ondas. Se veía mediante los experimentos de
difracción y reflexión, que se comporta como ondas.”
BatF23:  “Que a nivell macroscòpic l'energia sí que augmenta amb la intensitat i
quantes  més  ones  o  fotons  arriben  al  metall  més  energia  rep.  Però  a  nivell
subatòmic l'energia depén de la freqüència de l'ona, com va demostrar Planck.
E=h·f.”
GF11: “La influencia de la visión ondulatoria de la luz.”

D'altres, en canvi, han apuntat al problema de la dualitat, conseqüència de la hipòtesi del
fotó. Novament, hem acceptat com a correctes totes aquelles respostes que apuntaven a
aquest  problema,  encara  que  es  limitaren  únicament  a  citar-lo,  com mostrem en  els
exemples següents:

BatF2: “La luz también tenía características de una onda.”
BatF17: “Que a veces en algunos casos los fotones se comporten como partículas
y otras como ondas.”
GF12: “La dualidad onda-corpúsculo era difícil de creer.”

En no considerar les aportacions de la vella teoria quàntica com un problema que porta a
la comunitat científica a una situació de crisi que cal superar per recuperar la coherència i
universalitat del coneixement científic, és difícil pensar que els alumnes hauran adquirit un
model correcte dels quàntums. Amb les qüestions D1 i D2 aprofundim en el model de llum
i de partícula microscòpica (electró) que tenen els alumnes, tractant d'establir en quina
mesura han superat el model clàssic. En la taula 6.6 es presenten els resultats obtinguts
en la qüestió D1, sobre la naturalesa de la llum.
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Taula  6.6:  Resultats  que  evidencien que  els  alumnes no han  adquirit  un  model
quàntic per a la radiació. Qüestió Q1-A.D1.
D1.- Com imagines – sent coherent amb el que estableix la física quàntica – la llum que
viatja des d'un focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un
obstacle amb un forat pel mig? 

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Respostes correctes, en les quals es fa ús d'un model
d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  un  model  de
partícula per interpretar l'emissió i absorció.

5,4 (3,7) 0 (0%) 23,6 (7,3)

No sap / No contesta 10,8 (5,1) 11,8 (5,5) 5,9 (4,0)

No es pot identificar  cap model perquè es limiten a
descriure què es veurà sobre la pantalla

5,4 (3,7) 17,6 (6,5) 14,8 (6,1)

Respostes incorrectes, de les quals 78,4 (6,8) 70,6 (7,8) 55,7 (8,6)

No classificables 0 (0) 0 (0) 0 (0)

D1. Tenen un model clàssic, o una mescla de models
clàssics, per a la llum

78,4 (6,8) 70,6 (7,8) 55,7 (8,5)

D1.1.  Consideren  que  la  llum  està  formada  per
partícules

2,7 (2,7) 0 (0) 2,9 (2,9)

D1.2. Consideren que la llum està formada per ones 21,6 (6,8) 26,5 (7,6) 38,2 (8,3)

D1.3. Consideren que la llum està formada per raigs 40,6 (8,1) 35,3 (8,2) 2,9 (2,9)

D1.4. Consideren un model híbrid per a la llum 13,5 (5,6) 8,8 (4,9) 11,7 (5,5)

D1.4.1. La llum és una ona i una partícula alhora 5,4 (3,7) 5,9 (4,0) 2,9 (2,9)

D1.4.2. La llum és una ona o una partícula en funció
de l'experiència a què se sotmet

8,8 (4,9)

D1.4.3.  Consideren  que  la  llum  està  formada  per
raigs, a més d'ones i partícules

8,1 (4,5) 2,9 (2,9)

Els resultats mostren que els alumnes tenen un model de radiació coherent amb la física
quàntica. Entre els alumnes de batxillerat només dos apunten una resposta correcta (el
5,4%), ningun estudiant de Telecomunicacions ho fa, mentre que només la quinta part
dels estudiants del Grau de Física (concretament el 23,6%) han adquirit un model quàntic
correcte per a la llum. Reproduïm tot seguit algunes d'aquestes respostes:

BatF2: “Se mueve como onda e interacciona como un corpúsculo.” I representa el
que s'observa en la figura 6.3.
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GF5: “El fotón se comporta como onda antes de la medida, en este caso esta es
su  llegada  en  la  pantalla.  Al  ser  medido  toma  una  posición  definida  cuya
probabilidad  es  dirigida  por  el  módulo  cuadrado  de  la  función  de  onda.” I
representa el que s'observa en la figura 6.4. 
GF21:  “Hasta que lo mides en la pantalla, el fotón no tiene posición definida. NO
está:  no  tiene  sentido  imaginar  ninguna  trayectoria.  No  sabría  de  qué  forma
representar  la  propagación de la  probabilidad de presencia  desde la  bombilla
hasta  la  pantalla  (La  majúscula  és  de  l'alumne).”  No  acompanya  cap
representació.

Aquesta darrera resposta l'hem donada per correcta, tot i no haver representació, perquè
comenta l'aspecte probabilístic de la funció d'ona durant la propagació, així com el fet que
el fotó es detecte sobre un punt.

Figura 6.3: Resposta de l'alumne BatF2. L'hem donada per correcta, tot i que només representa ones en la
part dreta, perquè el que afirma és correcte.

Figura 6.4:  Resposta de l'alumne GF5,  que hem considerat  correcta perquè representa ones per donar
compte de la propagació de la llum i un punt per representar l'impacte del fotó com a partícula.
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Respecte a les concepcions incorrectes, només un alumne de batxillerat considera que la
llum està  formada per  partícules  clàssiques,  i  ho expressa explícitament  representant
línies  que  hem interpretat  com a  trajectòries.  En  la  figura  6.5  es  pot  veure  la  seua
resposta.

Figura 6.5: Resposta de l'alumne BatF22 en què s'aprecia que considera un model de partícules clàssiques
per a la llum.

En canvi, són més els alumnes que usen únicament el model d'ona per interpretar el què
ocorre  en la  situació  plantejada:  el  21,6% dels  alumnes de batxillerat,  el  26,5% dels
estudiants de Telecomunicacions i el 38,2% dels alumnes del Grau de Física. Alguns d'ells
no  representen  res  sobre  les  imatges  i  es  limiten  a  fer  explicacions  en  què  usen
conceptes relacionats amb el model ondulatori, com la difracció:

ETel21: “Si impacta en la pantalla se refleja, y si hay un obstáculo se efectúa el
fenómeno de difracción ya que lo rodea.” 

Altres només acompanyen una representació, sense afegir ninguna explicació, com es pot
observar en la figura 6.6, que il·lustra la resposta de l'alumne GF12. 
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Figura 6.6:  Resposta de l'alumne GF12 en què s'aprecia que considera un model d'ona per a la llum.

Mentre  que  en  altres  casos  l'explicació  s'acompanya  d'una  representació  en  la  qual
s'observen ones:

ETel9: “La luz va en forma de onda viaja por el aire hasta chocar con la pantalla.
Si hay un obstáculo, dependiendo del grosor pasará una línea recta de luz o, si es
muy pequeño, se difractará y observaremos más de una línea.”  I representa el
que s'observa en la figura 6.7.

Figura 6.7: Resposta de l'alumne ETel21 en què s'aprecia que considera un model ondulatori per a la llum.

Ens  ha  sorprés  molt  que  el  40,6%  dels  alumnes  de  batxillerat  i  el  35,3%  dels  de
Telecomunicacions,  després  d'haver  estudiat  electromagnetisme  i  física  quàntica,
consideren que la  llum està formada per  raigs.  Això es posa de manifest  tant  en les
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representacions (figures 6.8 i 6.9)  com en les explicacions. Reproduïm tot seguit algunes
respostes.

ETel1: “La luz se propaga en todas las direciones, por lo que en el primer caso la
pantalla quedará completamente iluminada. Los rayos de luz alcanzarán la parte
menos distante entre el foco de luz y la pantalla con mayor intensidad. En el caso
del obstáculo, la luz entrará por el orificio  esos rayos serán los que iluminan la
pantalla.  Los rayos que  impactan en  el  obstáculo  no  podrán  atravesarlo.”  No
acompanya cap representació.
BatF36: “En el primer caso la pantalla está toda iluminada, ya que no hay ningún
obstáculo pero en el segundo como el obstáculo solo deja pasar por un punto,
solo se refleja haz en la pantalla.” I representa el que s'observa en la figura 6.8. 

Figura 6.8:  Resposta de l'alumne BatF36 en què s'aprecia que considera que la llum està formada per raigs.

Figura 6.9:  Resposta de l'alumne ETel26 en què s'aprecia que considera que la llum està formada per raigs.
Aquest alumne no acompanya cap explicació.
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Són menys els alumnes que usen models híbrids d'acord amb els quals la llum té, alhora,
naturalesa diversa. El 8,1% dels alumnes de batxillerat i un alumne de Telecomunicacions
conceben que, en aquesta barreja de models, la llum està formada per raigs:

BatF21: “1. La llum interactua amb la pantalla i es refracta a partir de l'angle límit
fent una distorsió i una ampliació de la llum en la pantalla. 2. La llum a partir de
passar el forat els rajos es difracten i s'ampliaran en la pantalla amb un tamany
major que el del pas del raig pel forat.” I representa el que s'observa en la figura
6.10.
BatF30:  “La luz se comporta como un corpúsculo o como una onda, en el primer
caso la luz choca contra la pantalla y rebota, en el segundo si la apertura es igual
a la λ de la onda de la luz, se creará otro foco emisor, si no es así solo pasarán
los rayos que vayan recto.” No acompanya cap imatge.
ETel20: “En el primero habrá una refracción y reflexión. En el segundo habrá una
difracción.” I representa el que s'observa en la figura 6.11.

Figura 6.10: Resposta de l'alumne BatF21 on s'observa que considera la llum com un fenomen format per
raigs, tot i atribuir-li alhora comportament ondulatori.
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Figura 6.11: Resposta de l'alumne ETel20. Considera, en el primer cas, que la llum està formada per raigs i
que està formada per ones en el segon cas.

Mentre que el 5,4% dels alumnes batxillerat, el 5,9% dels de Telecomunicacions i l'11,7%
dels del Grau de Física) li atribueixen una naturalesa dual, ja siga perquè consideren que
és ona i partícula al mateix temps:

BatF18:  “En el  primero  se  emite  una luz contínua.  En el  segundo se  produce
difracción de los fotones.” I representa el que s'observa en la figura 6.12. 
ETel34:  “Mediante  este  experimento  se  demuestra  que la  luz viaja  tanto  como
ondas como partículas.” No afegeix cap representació.
BatF3: “La luz viaja como un corpúsculo que tiene asociada una longitud de onda.
Se produce difracción.” I afegeix la representació que reproduïm en la figura 6.13.

Figura  6.12:  Resposta  de  l'alumne  BatF18.  S'aprecia  que  representa  la  llum  com  a  partícules  que  es
propaguen en línia recta, però els atribueix, alhora, comportament ondulatori.
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Figura 6.13: Resposta de l'alumna BatF3. Representa la llum com partícules que tenen associada una ona.

O  ja  siga  perquè  consideren  que  la  naturalesa  ondulatòria  o  corpuscular  depén  de
l'experiència a què se sotmet a la llum, com es pot observar en la figura 6.14 en la qual es
representa la resposta de GF19, que no afegeix cap explicació.

Figura 6.14: L'alumne GF19 representa la llum com a partícules (punts) o com a ones en funció de la situació
que es planteja.

Durant el buidatge, hem afegit una nova categoria per classificar aquelles respostes en les
quals no s'identifica cap model perquè els alumnes es limiten a descriure què es veurà
sobre la pantalla, sense donar cap explicació, o afegint explicacions en què no es pren
partit per un model concret. Reproduïm tot seguit algunes d'aquestes respostes:

GF1: “Si la luz se comportase como corpúsculo (fotones) --> a) impactarían sobre
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la  pantalla  todos ellos.  b)  solo  impactarían aquellos que atraviesan la  rendija.
(esto no sucede así experimentalmente, la luz sufre difracción).”
ETel22: “La luz impacta en toda la superficie de la pantalla. La luz impacta en una
parte  de  la  pantalla,  formando  la  luz  una  especie  de  cono.” I  acompanya  la
representació de la figura 6.15. 
ETel6: “Como un haz de fotones.”
BatF9: “Dependiendo de la pantalla.”

Figura 6.15: L'alumne ETel22 es limita a descriure el que es veurà, però no fa ús d'un model per a la llum.

Els resultats mostren que l'ensenyament habitual no ha donat resposta al problema de
què és la llum i no ha permés als alumnes adquirir un model que permeta interpretar-ne el
comportament. Aquest resultat podria estar lligat amb el resultat obtingut en QA-C1, on es
mostrava que els alumnes no identifiquen l'origen de la física quàntica amb un període de
crisi en el qual les hipòtesis que s'estableixen són contràries als models acceptats amb
anterioritat. Pensem que si els alumnes identificaren aquest problema no concebrien la
llum amb un model estrictament clàssic com l'ondulatori o el corpuscular.

Amb la qüestió D2 completem l'anàlisi sobre el model de quàntum que tenen els alumnes
valorant  en  quina  mesura  atribueixen  a  l'electró  un  comportament  que  se  separa  de
l'esperat per a una partícula clàssica. En la taula 6.7 mostrem els resultats obtinguts.
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Taula  6.6:  Resultats  que  evidencien que  els  alumnes no han  adquirit  un  model
quàntic per als electrons. Qüestió Q1-A.D2.
D2.- Imagina que fem l'experiment que es mostra en la figura: amb un canó d'electrons llancem
un electró cap a una barrera que conté dos orificis. Situat darrere de cada orifici hi ha un detector
d'electrons (D1 i D2) que detecta però no atura els electrons. Més endavant hi ha una pantalla
que permet detectar el punt on impacten els electrons.

Llancem un electró i  és detectat en l'orifici superior (pel detector D1, en el punt indicat en la
figura),  podem afirmar que impactarà en la posició X de la pantalla perquè està seguint una
trajectòria recta com la mostrada en el dibuix? Justifica la teua resposta.

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Respostes correctes, en les quals 21,6 (6,8) 5,9 (4,0) 35,2 (8,2)

Usen un model quàntic en el qual es requereix dels
models  d'ona  per  interpretar  la  propagació  i  de
partícula per interpretar l'emissió o absorció

8,1 (4,5) 8,8 (4,9)

Atribueixen  un  comportament  probabilístic  a  la
naturalesa de la matèria

2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 17,6 (6,5)

Apliquen  el  principi  d'incertesa  a  la  propagació  de
l'electró

10,8 (5,1) 8,8 (4,9)

No sap / No contesta 43,3 (8,1) 44,3 (8,5) 5,9 (4,0)

No s'identifica un model / no es justifica la resposta 5,4 (3,7) 0 (0) 8,9 (4,9)

Respostes incorrectes, de les quals 29,7 (7,5) 49,8 (8,6) 50,0 (8,6)

No classificables 0 (0) 2,9 (2,9) 5,9 (4,0)

D2. Tenen un model clàssic, o una mescla de models
clàssics, per als electrons

29,7 (7,5) 46,9 (8,6) 44,1 (8,5)

D2.1. Consideren que els electrons són partícules 24,3 (7,1) 41,1 (8,4) 5,9 (4,0)

D2.1.1.  Consideren  que  l'electró  segueix  una
trajectòria recta.

16,2 (6,1) 38,2 (8,3) 5,9 (4,0)

D2.1.2.  Consideren  que  el  detector  desviarà  la
trajectòria de l'electró.

8,1 (4,5) 2,9 (2,9)

D2.2. Consideren que els electrons són ones 0 (0) 2,9 (2,9) 0 (0)

D2.3. Consideren un model híbrid per als electrons 5,4 (3,7) 2,9 (2,9) 38,2 (8,3)

D2.3.1. Els electrons són ones i partícules alhora

D2.3.2. Els electrons són ones o partícules en funció
de l'experiència a què se sotmeten

5,4 (3,7) 2,9 (2,9) 38,2 (8,3)

D2.4. Consideren els electrons com núvols de càrrega 0 (0) 0 (0) 0 (0)
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Els resultats posen de manifest que només el 21,6% dels alumnes de batxillerat, el 35,2%
del Grau de Física i el 5,9% en el cas dels estudiants de telecomunicacions han adquirit
un model d'electró que permeta explicar-ne el comportament quàntic de manera correcta.
Una part d'aquest alumnes (8,1% de batxillerat  i  8,8% del Grau de Física) atribueix a
l'electró, de manera explícita, un comportament que s'ha d'interpretar a partir del model
d'ona (per a la propagació) i del model de partícula (per a la detecció):

GF1: “No  [impactarà  en  X].  En  macánica  cuántica  no  podemos  hablar  de
trayectorias.  El  electrón  se  comporta  como una  <<onda>>  por  lo  que  podría
impactar en cualquier punto de la pantalla con diferentes probabilidades. Un haz
de e- presentaría un patrón de interferencia de dos rendijas.”
BatF11:  “No, porque el electrón se difracta como una onda también creando una
indeterminación, y no podemos saber con exactitud donde están.”
BatF17: “No, porque los electrones se desplazan como si fueran una onda.”

Hem  acceptat  també  com  a  respostes  correctes  aquelles  que  fan  referència  al
comportament probabilístic de l'electró o aquelles que apunten que no segueix trajectòries
clàssiques, encara que siguen confuses o no aporten detall. Aquests tipus de respostes
han estat donades pel  2,7% dels estudiants de batxillerat,  el  5,9% dels estudiants de
Telecomunicacions i el 17,6% dels estudiants del Grau de Física. Tot seguit presentem
alguns exemples:

ETel1: “No  puedo  contestar  porqué  no  tengo  información  suficiente  sobre  la
trayectoria que puede seguir un electrón.”
GF12: “No podemos afirmar, solo podemos hablar de probabilidades.”

Altres  respostes  correctes  (del  10,8%  dels  estudiants  de  batxillerat  i  del  8,8%  dels
estudiants del Grau de Física), en canvi, fan referència al principi d'incertesa per justificar
que l'electró no impacta seguint una trajectòria recta:

GF23: “Al haber detección de paso (es decir, sabemos por qué orificio pasa cada
e-) no se producirá interferencia (sumamos amplitudes). Así que sí, si pasa por D1
impactará en X (con la incertidumbre de Heisenberg, obviamente).”
GF21:  “Sabemos que ha pasado en D1, pero no hacia dónde se dirige después.
Podemos razonar  lo  que ocurre de forma cualitativa  utilizando el  principio  de
incertidumbre: al medir la posición en D1 indefinimos el momento del e -, por lo
que puede “dirigirse” (con distinta probabilidad) hacia cualquier lado.”
BatF3:  “No, porque no es posible detectar un solo electrón, puedes decir donde
impactará un cúmulo de electrones, con margen de error. Esto es el principio de
incertidumbre.”

Respecte a les concepcions errònies, la més comuna entre els alumnes de batxillerat i de
telecomunicacions és considerar que l'electró és una partícula clàssica, tot atribuint-li una
trajectòria rectilínia:

ETel25:  “El  detector  lo  detecta,  pero  como  permite  continuar  al  punto,  sí  que
llegará, a menos que haya algo que lo desvíe de su trayectoria.”

o considerant que el detector el desvia de la trajectòria, la qual cosa posa de manifest, a
més, una concepció incorrecta del principi d'incertesa:

BatF36: “No, ya que el mismo detector lo desviaría por su interacción con él”.
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Entre els alumnes del Grau de Física, la concepció errònia més comuna és considerar
que els electrons són ones o partícules en funció de l'experiència a què se sotmeten,
atribuint el canvi de caràcter a l'acte de mesura:

GF10:  “Si  medimos  por  qué  orificio  pasa  estamos  eliminando  el  carácter
probabilístico y ondulatorio y el fotón seguirá una trayectoria clásica, impactando
en el punto X.”
GF16:  “Sí impactará en X, en el momento que conozcamos la rendija por la que
pasa la función de onda colapsa y su comportamiento es corpuscular.”

Novament, detectem respostes en les quals no es posa de manifest un model, i així les
hem classificades:

BatF2: “No. El electrón podrá impactar en cualquier sitio.”
GF6: “No. Cuando se conoce la posición de la partícula con total seguridad (D1)
se destruye el patrón de interferencia.”  Però no justifica en què es basa per dir
que no impacta en X.

En analitzar conjuntament les respostes a D1 i D2 del qüestionari Q1-A constatem que
només un alumne de batxillerat i tres alumnes del Grau de Física han adquirit un model
quàntic correcte capaç d'explicar, alhora, el comportament de la radiació i dels electrons.
Aquest resultat és especialment significatiu si tenim en compte que un dels grans avanços
de la física quàntica va ser l'establiment d'un model únic per explicar el comportament de
tots els ens, així com el trencament de la barrera entre la imatge corpuscular pròpia de la
naturalesa atòmica de la matèria i la imatge ondulatòria pròpia de la radiació

Els resultats  del  qüestionari  Q1-A posen de manifest  que l'alumnat  no  ha adquirit  un
model quàntic capaç d'explicar l'emissió i absorció de radiació ni el comportament dels
ens quàntics, i més concretament:
• Que no són capaços d'identificar els resultats experimentals que van portar a la

comunitat científica a avançar les hipòtesis quàntiques en contra del que establia la
física coneguda fins el moment. Amb això, els orígens de la física quàntica queden
descontextualitzats, amb un caràcter marcadament aproblemàtic. 

• Que no  han  adquirit  un  model  quàntic  de  l'àtom i  de  la  radiació  que  permeta
explicar  la  interacció  entre  ambdós.  Fins  i  tot  s'evidencia  que  els  alumnes
presenten concepcions errònies de la quantització de l'energia en l'àtom i  en la
radiació  i  no  necessàriament  en  el  procés  d'interacció  entre  ambdós.  Així,
consideren que l'àtom pot tindre una energia diferent a la dels estats estacionaris i
que els fotons lluminosos poden ser absorbits parcialment. Tanmateix, la major part
de les concepcions errònies es detecten en el procés d'interacció entre matèria i
radiació, la qual cosa pot ser una evidència de què els models d'àtom i de radiació
que han adquirit els alumnes són «models pictòrics», representacions a escala o
imatges  que  no  tenen  caràcter  funcional,  que  no  saben  usar  amb  caràcter
explicatiu i predictiu. El fet que els alumnes incórreguen en concepcions errònies
diferents  en  explicar  els  espectres  d'absorció  i  emissió  o  en  explicar  l'efecte
fotoelèctric recolza aquestes afirmacions, ja que si  els alumnes disposaren d'un
model  amb  incorreccions  però  coherent  i  funcional  incorrerien  en  les  mateixes
concepcions errònies en totes les qüestions plantejades. 

• Que no conceben l'origen de la física quàntica com un període de crisi, en el qual
s'establien hipòtesis contràries als coneixements acceptats. No consideren que els
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models de la vella teoria quàntica siguen un problema per a la física en tant que
són incompatibles amb els models clàssics adquirits durant l'aprenentatge anterior.
Es reforça així,  també, la imatge de creixement lineal de la ciència,  alhora que
s'impedeix valorar l'esforç de la comunitat científica per aconseguir coneixements
coherents i  universals, amb la major capacitat explicativa possible,  com si  fóra
suficient un resultat favorable per admetre una hipòtesi com a vàlida a pesar de ser
contrària als coneixements anteriors.

• Que no tenen un model coherent dels quàntums que servisca per interpretar els
fenòmens  en  què  participa  la  llum  o  els  electrons.  Els  models  que  usen
s'identifiquen en gran mesura amb models clàssics d'ona o de partícula (i fins i tot
de raig, per al cas de la llum). A més, fins i tot en els casos en què el model emprat
no és exactament un model clàssic, no s'ha adquirit un model quàntic correcte sinó
que s'han barrejat models clàssics que s'usen alhora o de manera alternada.

Aquests coneixements són la conseqüència de l'ensenyament habitual, que ha propiciat
un aprenentatge sense un model explicatiu coherent i universal que permeta justificar i
argumentar davant de les situacions problemàtiques plantejades. Analitzem tot seguit les
concepcions del professorat i dels llibres de text, tractant de determinar en quina mesura
s'identifiquen amb les dels alumnes.
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6.2.  Resultats  que  mostren  que  els  professors  de  Física  i  Química
presenten carències que afecten a la comprensió d'aspectes clau del
mecanisme d'emissió i absorció de radiació i a la naturalesa dels ens
quàntics

Resultats del qüestionari Q1-P 

Durant  el  curs  2012-1013  s'ha  passat  el  qüestionari  Q1-P,  de  manera  oral,  a  vint
professors de Física i Química. Durant el curs 2013-2014 es va ampliar aquesta mostra,
per a les qüestions B1, B2 i B3 amb un professor en actiu i nou professors en formació
que cursaven el Màster de Formació del Professorat de Física i Química en la Universitat
d'Alacant. Aquests darrers alumnes van ser avisats, amb una setmana d'antelació, que
se'ls anava a passar un qüestionari sobre física quàntica i models atòmics. Posteriorment,
després d'analitzar les respostes escrites aportades pels professors en formació, es va
procedir  a entrevistar-los per  aprofundir  en l'ús que havien fet  dels  models per  donar
resposta a les qüestions escrites.

Tant les respostes dels professors en actiu com les dels professors en formació han estat
enregistrades i transcrites. Posteriorment s'han analitzat de manera independent per dos
dels  investigadors,  que  han  determinat  si  s'identificaven  les  concepcions  errònies
presentades en el capítol 5. Posteriorment s'ha fet una posada en comú amb la finalitat de
millorar la coherència. El grau de coincidència ha estat elevat (superior al 85%) i la major
part de les discrepàncies estaven produïdes per l'escassa extensió i profunditat de les
respostes, per l'ambigüitat de les explicacions o per la presència en la resposta de parts
que  són  correctes  i  parts  que  no  ho  són.  En  aquells  casos  en  què  no  ha  hagut
coincidència  de  criteri  s'ha  demanat  l'opinió  del  tercer  investigador.  Fet  això,  quan
persistia la discrepància s'ha pres l'opció contraria a la hipòtesi.

En la primera qüestió volíem valorar en quina mesura els professors consideren que la
física quàntica té aplicacions tecnològiques i es troba present en el nostre entorn quotidià,
o  si,  pel  contrari,  la  consideren  una  disciplina  merament  acadèmica.  Els  resultats
obtinguts, que amplien els presentats per Savall, Domènech i Martínez Torregrosa (2013a)
es presenten en la taula 6.8.
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Taula 6.8: Respostes dels professors sobre aparells el funcionament dels quals es
basa en fenòmens quàntics. Qüestió Q1-P.A1. 
A1.-  Pots  dir  aparells  tecnològics  i  fenòmens  quotidians  el  funcionament  dels  quals
estiga basat en fenòmens quàntics? Raona la teua resposta.

Professors
(N=20)

n    %   (sp)

Respostes correctes ,en les quals fan referència a 12  60% (11,0)

L'efecte fotoelèctric 11  55% (11,1)

l'ordinador, atribuït al funcionament del xip de silici 1   5%   (4,9)

No sap / No contesta 3   15% (8,0)

Respostes  incorrectes  o  no  justificades  correctament,  en  les
quals fan referència a

5   25% (9,7)

Làser 3   15% (8,0)

Ordinador 2   10% (6,7)

Forns de microones 2   10% (6,7)

Col·lisionadors de partícules 1   5%   (4,9)

Espectròmetres 1   5%   (4,9)

Microscopi d'efecte tunnel 1   5%   (4,9)

Proves hospitalàries 1   5%   (4,9)

GPS 1   5%   (4,9)

Televisor 1   5%   (4,9)

Com podem  observar,  els  professors  no  són  capaços  d'indicar  fenòmens  ni  aparells
quàntics  del  nostre  entorn  que funcionen gràcies  als  principis  quàntics.  Això  posa de
manifest una concepció academicista – confirmada explícitament per alguns professors,
com mostrarem en els exemples posteriors – de la física quàntica, que quedaria relegada
al  camp  de  la  “ciència  pura”.  A  més,  una  part  significativa  dels  exemples  citats,
independentment  de  si  són  correctes  o  no,  es  corresponen  amb  respostes  vagues,
imprecises, on només es citen aparells tecnològics, generalment electrònics i relacionats
amb les radiacions, però sense defendre'ls amb arguments que apunten en quina mesura
l'aparell o el fenomen és quàntic. En mostren ací alguns exemples:

“Entrevistador: no se t'ocorre ningun aparell o ningun fenomen, encara que no
siga un aparell, algun fenomen que es puga observar, no necessàriament en la
vida quotidiana, però que no siga estrictament de laboratori?
Professor4: Ah, doncs l'efecte fotoelèctric, en els ascensors, l'efecte fotoelèctric,
sí, clar. Doncs no sé, ara de moment, el làser, no sé, ara...
E: Podries dir per què consideres que el làser és un aparell quàntic?
P4: No sé, perquè l'ona està monocromatitzada, no sé jo, és que no sé explicar...”
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“Entrevistador:  [...]  Podries  dir  aparells  tecnològics  o  fenòmens  quotidians  el
funcionament dels quals estiga basat en fenòmens quàntics? 
Professor8: Uf!
E: Aparells que puguem dir que el seu funcionament és quàntic, que es basa en la
física quàntica
P8: El microones, dic jo.
E: El microones, per què pense que és quàntic?
P8: No ho sé, perquè funciona amb ones. Així no se m'ocorren més. 
E:  Veus  la  física  quàntica  com  una  cosa  més  teòrica,  més  formal,  més
d'investigació però no tan quotidiana com puguen ser-ho altres branques?
P8: Sí, efectivament.”

“Entrevistador:  pots  dir-me  aparells  tecnològics  o  fenòmens  quotidians  el
funcionament dels quals estiga basat en fenòmens quàntics?
Professor16:  Fenòmens quàntics,  doncs,  sí,  no  sé,  la  televisió,  no  sé  ara,  ara
mateix...
E: El televisor, en quina mesura penses que el seu funcionament és quàntic?
P16:  Bé,  doncs,  són  feixos  d'electrons,  no?  Disculpa,  són  feixos  d'electrons,
partícules subatòmiques...
E: I se t'ocorre algun més?
P16:  Bé,  en hospitals,  qualsevol  radiografia,  qualsevol...  prova de diagnosi  que
puga, jo que sé, a veure, no sé, supose que és que tampoc tinc molt mirat això.”

El cas de l'efecte fotoelèctric mereix un comentari a banda. La importància de l'efecte
fotoelèctric  i  de  la  hipòtesi  del  fotó  en  el  desenvolupament  de  la  física  quàntica  és
àmpliament coneguda pel  professorat.  Nogensmenys,  els llibres de text  dediquen una
notable extensió a l'estudi d'aquest fenomen. No és estrany, per tant, que les plaques
fotoelèctriques siguen citades per més de la meitat dels professors com a instruments
quàntics.  Tanmateix,  són  escasses  les  referència  a  aparells  d'emissió  o  detecció  de
radiació  (tubs  fluorescents,  làsers,  leds,  etc.)  o  a  aparells  basats  en  l'electrònica  de
semiconductors.
 
Amb les qüestions del bloc B aprofundim en el model que usen els professors per explicar
l'emissió i absorció de radiació en els espectres. Per analitzar les respostes hem usat la
mateixa xarxa d'anàlisi  que vam usar  amb els alumnes.  En la taula 6.9. mostrem els
resultats obtinguts, que amplien l'estudi portat a terme per Savall, Domènch i Martínez
Torregrosa (2013a).
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Taula 6.9: Resultats que evidencien que els professors no disposen d'un model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms
i en la radiació amb capacitat per explicar els espectres dels gasos. Qüestions Q1-A.B1, Q1-A.B2, Q1-A.B3.

B1: Il·luminació del gas B2: Emissió de
radiació després

d'excitació

B3: Intensitat de les
línies de l'espectre

d'emissió

Professors (N=30)
% (sp)

Professors (N=30)
% (sp)

Professors (N=30)
% (sp)

a) Transicions b) Espectre

Respostes correctes, de les quals 26,7 (8,1) 10,0 (5,5) 40,0 (8,9) 40,0 (8,9)

Indiquen que s'observaran dues línies en l'espectre d'emissió (parcialment correcta). - - 16,7 (6,8) -

Indiquen que s'observaran tres línies en l'espectre d'emissió (correcta). - - 23,3 (7,7) -

No sap / No contesta 16,6 (6,8) 43,3 (9,0) 23,4 (7,7) 23,3 (7,7)

Respostes incorrectes, de les quals 56,7 (9,0) 46,7 (9,1) 36,6 (8,8) 36,7 (8,8)

No classificables 6,7 (4,6) 13,3 (6,2) 10,0 (5,5) 0 (0)

B1. Concepcions errònies de l'àtom 23,3 (7,7) 10,0 (5,5) 13,3 (6,2) -

B1.1. Pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari.

B1.2. L'estat de menor energia és el de 0 eV. 23,3 (7,7) 10,0 (5,5) 13,3 (6,2)

B2. Concepcions errònies sobre la radiació 0 (0) 0 (0) 0 (0) 13,4 (6,2)

B2.1. Un fotó es pot absorbir parcialment. - -

B2.2. No relacionen la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons - - -

B2.3.  No relacionen la  intensitat  de  la  radiació  amb la  quantitat  de fotons que la
constitueixen.

- - - 6,7 (4,6)

B2.4. Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix. - - - 6,7 (4,6)

B3.  Concepcions errònies sobre  el  procés d'absorció-emissió  (veure  la  taula
següent)

26,7 (8,1) 23,4 (7,7) 13,3 (6,2) 23,3 (7,7)



Taula  6.9  (continuació):  Resultats  que  evidencien  que  els  professors  no  disposen  d'un  model  quàntic  de  distribució  de
l'energia en els àtoms i en la radiació amb capacitat per explicar els espectres dels gasos. Qüestions Q1-A.B1, Q1-A.B2, Q1-
A.B3.

B1: Il·luminació del gas B2: Emissió de radiació
després d'excitació

B3: Intensitat de les
línies de l'espectre

Professors (N=30) Professors (N=30) Professors (N=30)

a) Transicions b) Espectre

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió 26,7 (8,1) 23,4 (7,7) 13,3 (6,2) 23,3 (7,7)

B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es produïsca
cap canvi en la seua configuració

13,3 (6,2) 10,0 (5,5) 10,0 (5,5) 13,3 (6,2)

Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom. 10,0 (5,5) 3,3 (3,3) 6,7 (4,6)

Els  fotons  que s'emeten  o  absorbeixen  tenen la  mateixa  energia  que la  dels
estats estacionaris presentats en el diagrama, en valor absolut.

3,3 (3,3) 6,7 (4,6) 3,3 (3,3)

Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat. 13,3 (6,2)

Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom.

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels estats
entre els quals té lloc la transició

10,0 (5,5)

L'energia del fotó emés o absorbit coincideix amb la de l'estat estacionari des del
que té lloc la transició.

Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat.

L'energia del fotó o emés coincideix amb la de l'estat estacionari al que té lloc la
transició.

Atribueixen major intensitat a més transicions a un estat estacionari. 10,0 (5,5)

B3.3. L'àtom fa transicions entre estats estacionaris la diferència d'energia dels quals
no coincideix amb l'energia del fotó.

6,7 (4,6) - -

B3.4. Un àtom pot emetre o absorbir més d'un fotó en fer una transició - -

B3.5. Un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives. 6,7 (4,6) 6,7 (4,6) - -

B3.6. No tenen en compte que la transició a estats de menor energia és aleatòria - - 3,3 (3,3)

Totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental. 3,3 (3,3)

S'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”.

B3.7. Confonen el procés d'emissió i el d'absorció. 6,7 (4,6)
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Els resultats mostren que la major part dels professors no tenen un model quàntic per
interpretar l'emissió i absorció de radiació en un fenomen tan comú com els espectres
dels gasos, que forma part del currículum de batxillerat i que es troba en l'origen de les
primeres hipòtesis quàntiques. De fet, només la quarta part dels professors (el 26,7%) és
capaç de fer prediccions relatives a l'absorció. Pel que fa a l'emissió, els resultats són
lleugerament millors, però ni tan sols la meitat (de fet, només el 40%) són capaços de fer
prediccions o donar explicacions correctes sobre fets experimentals.  

Pel que fa a les concepcions errònies detectades, la major part d'elles afecten al procés
d'emissió i absorció de radiació, però també resulten significatives les que afecten a l'àtom
– que es posen de manifest en interpretar l'absorció – i les que afecten a la radiació – que
es posen de manifest quan s'interpreta la intensitat de les línies espectrals. Reproduïm tot
seguit algunes de les respostes donades pels professors, tant en els qüestionaris orals
com en els escrits.

En la qüestió B1, sobre la il·luminació del gas

El 23.3% dels professors mantenen una concepció errònia de l'àtom d'acord amb la qual
l'estat de menor energia és el de 0 eV. Això els porta a atribuir transicions a l'àtom cap als
estats  d'energia  negativa  en  absorbir  radiació.  El  següent  cas  en què el  professor  2
respon a la qüestió Q1 n'és un exemple clar:

“Professor2:  Hi  haurà  electrons  que  s'exciten  a  cadascuna  de  les  energies
concretes. Per començar els bots d'energia d'aquests, aquests bots...
Entrevistador: Pots dir quins bots d'energia tindrien lloc?
P2: Podrien donar-se tots menys aquest [indica l'estat de -13,6 eV]. Excepte el
que té major energia que els fotons.
E: I,  que creus que observaríem si fem la descomposició espectral  de la llum
després d'il·luminar el gas?
P2: Eh?
E:  Si  llancem  el  flux  de  llum  cap  al  recipient  que  conté  el  gas  i  analitzem
espectralment la llum després de travessar el gas.
P2: Seria un espectre continu, totes les radiacions estarien i faltarien precisament
les energies que són absorbides per aquests bots. 
E: Pots dir quantes energies faltarien?
P2: 6”

L'explicació que dóna un altre professor evidencia clarament que no sap interpretar el
significat del signe de l'energia per a un sistema. Aquesta concepció errònia no és pròpia
de la física quàntica, sinó que és la manifestació d'una dificultat a l'hora de treballar amb
l'energia que afecta de manera significativa a la interpretació de fenòmens quàntics:

“Entrevistador: […] ¿Consideras que es el de 0 eV el de menor energía? Porqué
-13,6 es un valor más bajo que 0.
Professor26:  Sí,  ya sé. Es que ese signo...  a ver.  El  0 suele tomarse como la
referencia,  el  fundamental,  y  a  partir  de  ahí  se  va  moviendo  sus,  no  sé,  el
razonamiento que hice...
E: ¿Tu lo razonaste así en ese momento?
P26: Primero el fundamental sería el que es, el 0, donde ponemos, desde donde
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empezamos a contar y a partir de ahí, pues ya...
E:  ¿Luego el  estado fundamental  no sería  el  de menor energía? Sería el  de
energía 0.
P26:: Lo que pasa es que, a ver, menor energía, es que menor energía, o sea, tu
puedes tener una energía negativa o positiva, ¿no?
E: (Asiente con la cabeza).
P26::  Eso  no  quiere  decir,  que  sea  negativa  no  quiere  decir  que  sea  menos
energía que... ¿sabes?
E: Pero -13,6 es menos que 0.
P26:: Es más negativa. 
E: ¿Sería algo parecido a la velocidad, por ejemplo? 
P26:: ¿Eh? ¿Por qué?
E: Una velocidad de -20 m/s o una velocidad de 0 m/s.
P26:: 0 es que está parado y luego a partir de ahí pues si va... menos para un lado,
pues te mueves para un lado; y si es positivo para otro lado, pues para otro lado.
E: ¿Pasaría algo parecido con la energía?
P26:: Podría...
E: Es que trato de buscarle coherencia a la respuesta a la hora de considerar que
0 es menor que -13,6. 
P26:: Es que yo me dices que es menor 0 o 13,6 aunque sea menos lo que sea, yo
digo 0 es nada, entre nada y menos... no sé.”

Respecte als que tenen concepcions errònies del procés d'emissió i absorció de radiació,
el 10% dels professors consideren que només s'absorbiran els fotons de 13,6 eV:

“E: Els fotons de la radiació tenen entre 1 i 12 eV. 
P4: Doncs, 1 i 12... es que no sé, crec que no s'excitaria. Necessitaria... Més de
12, no?”

I fins i tot un professor considera que es podrien absorbir tots els fotons l'energia dels
quals coincideix, en valor absolut, amb els valors mostrats en el diagrama. I això sense
que  tinguen  lloc  transicions  en  l'àtom,  només  considera  la  possibilitat  que  hi  haja
ionitzacions:

“Professor10:   Als  àtoms  del  gas  que  els  passarà?  Que  els  que  tinguen  una
energia superior a eixa que tu anomenes, alguns d'ells, potser que alguns d'ells
interaccionaran i poden eixir del, del... als àtoms?
Entrevistador: Als àtoms, o als electrons dels àtoms.
P10:  Alguns electrons dels  àtoms podran eixir  d'allí  però si  està que no hi  ha
ningun camp que l'orienta cap a on dirigir-se doncs quedarien per ahí escampats i
tornarien al medi.
E: Això tenint en compte que la radiació té entre 1 i 12 eV?
P10: Sí , perquè ací tenim -13,6 eV, -3,4, -1,51...
E: Estan tots en l'estat fonamental abans d'il·luminar-se.
P10: Sí. Doncs, llavors, sí però bé.
E: I sabries dir que observaríem si férem la descomposició espectral de la llum
després de travessar el gas?
P10: Després de travessar...La llum passa per este gas, no?
E: Si, la llum passa per este gas i després la descomponem...
P10: Hi ha varies freqüències, entre 1 i 12.
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E: Hi ha tot el rang de freqüències entre 1 i 12 eV.
P10: Eh... doncs supose que observaria la radiació espectral del que s'absorbira,
no? Doncs una ralla de 3,4, una altra entre 3,4 i ... totes les que...
E: totes les línies que...
P10:  Però no entenc per  què.  Per  exemple,  hi  ha esta de 13,6 i  0,28 que no
s'haguera pogut absorbir, però s'observarien moltes ralles”

Una concepció que no havíem detectat en els alumnes i que es detecta en els professors
és considerar que un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives a
estats de major energia, fins aconseguir que l'àtom s'ionitze. Reproduïm un exemple:

“P6: Entre 1 i 12... si per exemple el que té 12 no fa res. Però per exemple el que
tinguera, açò quina diferència hi  ha [càlculs mentals].  Doncs el  que tinga això
[10,2 eV] passaria d'ací a ací.
E: Del nivell més baix al segon.
P6: Així totes les possibilitats que siga la resta entre estos nivells.
E: D'acord.
P6: Si al de 3,4 per exemple si li dones... has dit entre quant?
E: Entre 1 i 12.
P6: Si li dones 3,4 passaria d'este nivell a ionitzar-lo, o alguna cosa així, no sé les
possibilitats que hi ha...
E:Sabries  dir-me  si  després  d'aquestes  experiències  fem  la  descomposició
espectral de la llum que travessa el recipient, què observaríem?
P6: Sí, cada bot una línia.
E: Una línia de color?
P6: Del color que siga, el color que marque la diferència de... o siga la freqüència
que tinga eixe color.”

Crida  l'atenció  que  les  concepcions  errònies  dels  professors  quan  responen  sobre
l'espectre que s'observarà en analitzar la llum que travessa el gas siguen diferents a les
que es posen de manifest quan responen sobre les transicions atòmiques. Això ens indica
que no estan fent servir  un model d'emissió i absorció de radiació coherent,  sinó que
aborden les prediccions sobre la radiació i sobre l'àtom des d'una perspectiva diferent. El
següent cas és un exemple clar de què les respostes dels professors no estan basades
en un model únic:

“E: Els fotons tenen entre 1 i 12 eV.
P19: Botaran de nivell o què?
E: Sabries dir a quin?
P19: Al de, aquest d'ací, 1,51, està en l'estat fonamental?
E: Estan en l'estat fonamental i l'il·luminem el recipient que conté molts àtoms
d'hidrogen.
P19: Efecte fotoelèctric o Compton?
E: Els fotons tenen entre 1 i 12 eV.
P19: I el treball d'extracció o no estem en efecte fotoelèctric?
E: Això t'ho deixe a tu.
P19: Doncs pujarien ací, entre aquest i aquest.
E: Entre el de -0,85 i -13,6.
P19: Per dir alguna cosa.
E: Pots marcar-los per favor.
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P19: Entre ací i ací.
E:  Val.  I  si  observàrem  posteriorment  la  llum  que  travessa  el  gas  amb  un
espectroscopi, sabries dir que observaríem?
P19: Sí, les ralletes espectrals dels botets que pegaria, però no sé quines, veus, si
no tinc ni idea i això ho he donat tot. Què observaríem, doncs unes ralletes.
E: De color?
P19: De color, doncs, corresponents a aquests nivells, no sé.” 

El professor considera que els àtoms poden arribar fins l'estat de -0,85 eV i posteriorment
atribueix el color de la línia espectral als estats estacionaris de l'àtom, no a la transició, a
més de confondre l'espectre d'emissió amb el d'absorció.

En la qüestió B2, sobre l'emissió de radiació després de l'excitació de gas

En aquesta ocasió són el 13,3% dels professors els que consideren que l'estat de menor
energia és el de 0 eV, concepció que també ha estat detectada per Ivanjek i altres (2015a)
en estudiants universitaris. En considerar que les transicions tenen lloc cap a l'estat de 0
eV és possible detectar en l'espectre més de 3 línies, com explica el professor 15:

“Entrevistador: Imagina ara que amb una descàrrega elèctrica comuniquem als
àtoms d'hidrogen que hi ha en eixe recipient l'energia necessària per arribar a
l'estat estacionari de -1,51 eV. En observar amb l'espectroscopi la radiació que
emet posteriorment el gas, què observaríem?
Professor15:  Observaries  una  radiació,  una  radiació.  D'algun  tipus,  no,  totes
aquestes, baixant...
E: Ho pots marcar ací en el segon diagrama?
P15: Veuries aquesta, aquesta també, ahi pot produir varies, veuríem 5 radiacions.
Serien 1, 2, 3, 4, 5, 5 radiacions. 1, 2, 3, 4, eixa no.” [marca els estats energètics
de -1,51, -0,85, -0,54, -0,38 i -0,28 eV, com s'observa en la figura 6.16]

Figura  6.16:  El  professor  marca  els  estats
energètics de -1,51, -0,85, -0,54, -0,38 i -0,28
eV i afegeix una línia entre els estats de -1,51
eV i -0,85 eV.
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La concepció errònia més comú pel  que fa al  procés d'emissió i  absorció de radiació
consisteix en atribuir l'emissió a la presència d'àtoms en un estat estacionari, tot confonent
l'energia dels fotons emesos amb l'energia dels estats estacionaris, sense que tinguen lloc
transicions. Aquesta concepció que també ha estat detectada per Zollman i altres (2002) i
per  Ivanjek  i  altres  (2015a)  en  estudiants  universitaris.  La  següent  resposta  n'és  un
exemple:

“Entrevistador:  En  este  caso  es  una  situación  parecida  pero  llevamos  a  los
átomos del gas al estado de -1,51 eV, en este caso mediante una descarga. Si
posteriormente se observa con el espectroscopio la radiación que emite el átomo,
¿Qué se observará? En este caso, léete la respuesta de nuevo [en referència a la
resposta que va posar en el qüestionari escrit]. 
Professor24: Sí.
E: Haces referencia a que habrá una línea más brillante.
P24: Es la correspondiente a -1,51, pero claro, entendiendo que siguen estando en
los estados anteriores. Si los llevamos a este solo se vería esta línea. 
E: ¿Solo se vería esta línea?
P24: Si los llevamos a este estado sí. 
E: ¿Y los átomos quedarían en ese estado?
P24:  Eso lo dudo. Sí, yo creo que... les damos la energía necesaria para llegar
aquí. No se si llegarían... si llegarían todos. Yo creo que sí, que se vería una línea
que sería esta. Y quizá se vería estos [en referència als estats estacionaris de
-13,6 eV i -3,4eV]. Eso sí que no lo sé. No sé si llegan todos aquí, a este nivel de
energía o quedan también en este. Eso no lo tengo muy claro.
E: ¿Tienes dudas?
P24: Sí. Tengo dudas.
E: Si quedan en el nivel de -13,6 o si también quedan en el de -3,4. 
P24: Sí.
E: ¿Qué te hace pensar que quedarían en el de -3,4? Porqué habla de llevarlos al
de -1,51, no al de -3,4.
P24: Ya, supongo que.. tengo dudas de si todos los llevaríamos ahí, supongo que
si los llevamos a todos solo vería esta línea. 
E: Solo verías...
P24: La correspondiente a ese nivel de energía. 1,51. Si los llevamos todos a ese
nivel.
E: ¿Y durante cuánto tiempo veríamos esa línea? 
P24:  Supongo  que  sería  lo  que  se  mantenga  esa  energía,  luego  se  irán
desintegrando, no lo sé.
E: Cuando deje de emitir el átomo ¿Qué le pasará? Crees que los átomos...
P24: Volverá al estado fundamental.
E: Y en ese caso se verá...
P24: Se vería la de menor energía. 
E: ¿Y el espectro lo veríamos todo el tiempo?
P24: El espectro...
E: Porqué los átomos quedan ahí [en referència a l'estat de menor energia].
P24: Sí, supongo que sí. Si el estado donde está el átomo sería lo que se vería.” 

El professor, a més, diu que l'espectre continuarà veient-se en tot moment, com si l'àtom
poguera generar l'energia que irradia, sense fer transicions i trobant-se en qualsevol estat.
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Els resultats posen de manifest que les concepcions errònies relacionades amb el procés
d'emissió i absorció de radiació són, per a aquesta qüestió, molt menors. Això ho atribuïm
a què els espectres d'emissió són l'aspecte més treballat d'aquest fenomen, la qual cosa
evidencia  un  coneixement  memorístic  i  fragmentat  –  basat  en  respostes  prefixades a
qüestions tipus – per part del professorat, que no és capaç d'usar els models implicats en
l'emissió per interpretar correctament l'absorció. 

En la qüestió B3, sobre la intensitat de les línies de l'espectre d'emissió

Fins al 13,3% dels professors presenten concepcions errònies sobre la radiació en donar
una explicació de la intensitat de les línies espectrals. En dues d'aquestes respostes es
posa en evidència, de manera explícita, que no relacionen la intensitat de les línies amb la
quantitat de fotons que es detecten per unitat de superfície i temps, sinó amb l'energia de
cada  fotó  individual,  com  si  la  radiació  de  major  freqüència  haguera  de  tindre,
necessàriament, major intensitat: 

“Entrevistador: [...] Sabries dir per què en un espectre hi ha línies més intenses i
unes altres menys intenses?
Professor17: M'imagine que perquè hi haurà més canvis d'energies d'un nivell a
l'altre. Si en tots no hi ha les mateixes distàncies doncs serà un reflex d'això, de
quan hi ha més canvi.
E: Més canvi d'energia?
P17: [assenteix amb el cap].”

“Entrevistador:  [Demana que el professor aclarisca la resposta que ha donat per
escrit sobre la intensitat de les línies espectral] Sí, si te refieres a qué la energía
del salto de energía es la más grande, la diferencia de energía entre los dos
niveles entre los que se da la transición es la más grande o que es el estado el
que tiene más energía. 
Professor26: ¿Que es el estado?
E: Sí, si lo relacionas con el valor de la energía del estado en el que se encuentra
el átomo o con el valor de la energía de la transición. 
P26: Con el de la transición.
E: Luego, para el caso anterior, ¿podrías decir qué transición daría lugar a la línea
más intensa?
P26: ¿A la más intensa? A lo mejor el salto este directo de aquí a aquí.
E: El salto directo de -1,51 eV a 0 eV.”

En canvi, altres relacionen la intensitat de la línia amb el gruix en lloc de relacionar-la amb
la  lluminositat  o  la  lluentor,  oblidant  que  la  posició  d'una  línia  en  l'espectre  està
relacionada amb la freqüència, i que una línia més gruixuda indica que està formada per
radiació de més freqüències:

“Professor2:  M'imagine  que  serà  perquè  a  lo  millor dins  de  cada  nivell  hi  ha
subnivells que tenen energies molt semblants, i les que queden més difuminades
serà perquè la diferència d'energia entre ells serà un poquet superior i per això
queda més difuminat.”

“Professor7: És que crec, me'n recorde que dins d'un nivell hi ha subnivells, i per
tant,  pot  ser  que no passa a  un nivell  inferior  sinó que passa a un subnivell
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d'energia. Com  si com per exemple dins del 2p hi ha x, y i z, i estan a la mateixa
energia però és més gros. 
Entrevistador: I eixos es correspondrien amb les línies més intenses?
P7: Sí.
E: Quan més grossa és una línia és perquè té més subnivells?
P7: És que no me'n recorde si era això o és que era que es veien diferents línies 
en una, i llavors quan més ampla era la banda més subnivells té. Més intensa és 
perquè en realitat li dones més  quantitat d'energia.
E: Li dones més quantitat d'energia?
P7: Quan fas l'espectre, abans estàs donant llum, aleshores si és més intensa,
anem a deixar-ho en la primera [resposta].”

D'entre les concepcions incorrectes referents al procés d'emissió i absorció, pràcticament
la quarta part dels professors (el 23,3%) incorren en elles, i només per dos motius. El
primer  d'ells,  en el  que incorren el  13,3% dels professores,  és que atribueixen major
intensitat a la presència de més àtoms en un determinat estat estacionari, com si no hi
haguera transicions durant l'emissió. Reproduïm tot seguit algunes de les respostes:

“Professor16: Perquè hi haurà més electrons en un nivell energètic corresponent.
Entrevistador:  Aquesta  línia  correspon  a  més  electrons  en  un  nivell  energètic
concret?
P16: Cada nivell. Eh... sí, no?”

“Professor22: Me imagino que por el número de electrones que hay en las capas.
El número de electrones que pueda disponer...
E: Luego, ¿una línea más intensa a qué hace referencia concretamente?
P22: Hace referencia a qué el nivel se encuentra completo. Que la capa, el número
de electrones que debería de llevar estaría completo.
E: ¿Y las líneas menos intensas?
P22: Me imagino que serán aquellas que no estén completas. Y las líneas que no
hay nada no se va a ver.
E: No se vé. Luego, el espectro sería una imagen del átomo, ¿de lo completa que
está cada capa? ¿Cómo consideras que el átomo genera ese espectro? ¿Qué
proceso tiene lugar en el átomo para que se genere ese espectro? ¿O el átomo
por tener las capas llenas o no llenas por sí solo está generando ese espectro?
P22: No, somos nosotros los que provocamos ese, ese... que nos dé ese espectro.
E: Luego, ¿Qué proceso tiene lugar en el átomo para que dé ese espectro?
P22: Estoy  buscándole  la  relación  con  el  laboratorio,  con  lo  que  hice  en  el
laboratorio. Yo sé que provoqué algo, porqué yo tenía... no recuerdo exactamente
qué elemento trabajamos, pero sé que le provocábamos algo. Le atravesábamos
un espectro de luz hacia ese componente y entonces poníamos... no sé en que
se trataba exactamente el aparato pero nosotros veíamos y nos dibujaba a través
del aparato veíamos justamente esa imagen.
E: ¿Pero no sabes qué proceso tenía lugar en el átomo?
P22: No.”

En aquest darrer cas es posa de manifest, fins i tot, que el professor ha treballat amb
espectres durant la seua etapa de formació universitària, i a pesar d'això no ha aprés què
ocorria en els àtoms quan emetien o absorbien radiació.
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El segon motiu, en el que incorren el 10% dels professors, només té en compte l'estat des
del qual té lloc la transició, com si totes les transicions que tenen lloc a un mateix estat
estacionari donaren lloc a la mateixa línia espectral. Reproduïm una d'aquestes respostes:

“Professor4: Porque los átomos que adquieren estos estados de excitación son
muchos menos.”
“Professor10: Perquè la més intensa correspon a on els electrons han anat més i
les altres on han anat menys. Des del primer pis aniran, van més a un estat i
tornen des d'ahí, des d'on els has enviat van més a un estat i després tornen a
l'estat des d'on els has enviat.”

Una anàlisi conjunta de les qüestions del bloc B – B1 a B3 – ens permet constatar, a més,
que únicament tres professors (el 10%) van respondre correctament a les tres qüestions, i
que només set ho van fer a les qüestions B2 i B3 corresponents a l'emissió. 

Tot plegat ens permet afirmar que la major part del professorat no té un model d'emissió i
absorció  de  radiació  capaç  d'explicar  els  espectres.  Si  bé  els  resultats  obtinguts
demostren que els professors tenen un millor coneixement dels espectres d'emissió, això
es pot atribuir a què, molt probablement, són l'únic fenomen en què han treballat amb el
model d'emissió i absorció de radiació amb profunditat, però sense fer-ne un ús complet.
La presència de concepcions errònies en l'explicació dels espectres d'emissió i el fet que
només set  professors puguen explicar  alhora la  freqüència i  la  intensitat  de les línies
espectrals reforça aquesta afirmació. 

Aprofundirem  ara  en  el  model  d'interacció  entre  radiació  i  matèria  que  tenen  els
professors a través de l'anàlisi de les respostes donades a les qüestions del bloc C sobre
l'efecte  Compton.  En  la  taula  6.10  presentem els  resultats  obtinguts  en  analitzar  les
respostes.
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Taula 6.10: Resultats que evidencien que els professors no disposen d'un model quàntic de radiació capaç d'explicar l'efecte
Compton. Qüestions Q1-P.C1, Q1-P.C2 i Q1-P.C3 . 

C1: Explicació del
muntatge

experimental

C2: Interpretació de
l'equació

C3: Reconeixement
de l'aportació

històrica

Professors (N=20)
n     %    (sp)

Professors (N=20)
n    %   (sp)

Professors (N=20)
n     %      (sp)

Respostes correctes, de les quals 1   5,0   (4,9) 4  20,0  (8,9) 5   25,0   (9,7)

Expliquen el muntatge experimental 1   5,0  (4,9) - -

Relacionen l'equació amb la conservació del moment lineal i l'energia - 4   20,0  (8,9) -

Indiquen que les partícules lliures poden absorbir quantitats d'energia hv de la radiació - - 1    5,0    (4,9)

Indiquen que l'efecte Compton posa de manifest que el fotó té moment lineal - - 4   20,0   (8,9)

No sap / No contesta 0    0    (0) 3   15,0  (8,0) 4   20,0   (8,9)

Respostes incorrectes, de les quals 19  95,0 (4,9) 13   65,0  (10,7) 11   55,0  (11,1)

No classificables 0    0    (0) 0       0     (0) 0    0    (0)

No són capaços d'explicar el muntatge experimental 19  95,0 (4,9) - -

No reconeixen l'esquema 5  25,0  (9,7)

No són capaços de dir com es mesuren les magnituds rellevants 14  70,0  (10,2)

A1. No atribueixen rellevància històrica a l'efecte Compton - - 11   55,0  (11,1)

No indiquen què va aportar a la física quàntica 9    45,0  (11,1)

Consideren l'efecte Compton com una ampliació de l'efecte fotoelèctric amb l'aparició de radiació
dispersada

2   10,0   (6,7)

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació - 13   65,0  (10,7) -

B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment 7   35,0   (10,7)

Consideren que el fotó dispersat és el mateix que l'incident. 7   35,0   (10,7)

B2.5. No atribueixen moment lineal als fotons 6   30,0   (10,2)

Fan una lectura literal de l'equació 3   15,0    (8,0)

Fan referència únicament al principi de conservació de l'energia 3   15,0    (8,0)
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Tot i  que la  major  part  dels professors (el  75%) identifica la  imatge presentada en la
qüestió amb l'efecte Compton – i que a tots se'ls diu, després de preguntar-ho, que es
tracta  d'aquest  fenomen  –  només  un  sap  explicar  alguns  detalls  del  muntatge
experimental:

“Entrevistador: [...] Et mostre ara una altra imatge que és esta d'ací, està treta
d'un llibre de text. Coneixes eixe fenomen?
Professor20: L'efecte Compton.
E: L'efecte Compton, sí senyor. Recordes el dispositiu experimental amb el que
es va estudiar?
P20: Sí, crec que sí. 
E: Sabries explicar-lo breument?
P20:  Sí.  en primer lloc era una font de radiació monocromàtica, bé, després la
feien incidir sobre un... grafit o parafina, i després hi havia un detector que segons
l'angle entre la incident i l'emesa dia quina era la longitud d'ona que s'emetia i
eixia de la parafina o el grafit, crec que així, i teníem unes corbes que marcaven
la intensitat de la radiació emesa i la incident. 
E: D'acord.
P20: Crec, crec. Estic parlant-te de memòria. 
E: Això seria per a la radiació. Els electrons saps com s'observaven?
P20: No.
E: No. val. 
P20: No, no sé, possiblement hi hauria una placa fosforescent que, però no, no. O
algun conducte elèctric que fera circular una corrent elèctrica. Podria ser.”

Com podem observar, explica correctament com es mesura l'angle i la freqüència de la
radiació  dispersada,  una  de  les  magnituds  rellevants  en  l'experiència.  Tanmateix,
desconeix  com  observar  els  electrons  emesos,  encara  que  apunta  mecanismes  que
permetrien fer-ho.

Encara que el percentatge de respostes correctes a les qüestions sobre la interpretació de
l'equació  (qüestió  C2)  i  la  identificació  de  la  importància  de  l'explicació  de  l'efecte
Compton per  al  desenvolupament de la  física quàntica (qüestió  C3) són més elevats,
mostren que només el 20% dels professors són capaços d'explicar l'equació i que només
el 25% reconeix la rellevància històrica d'aquest fenomen. 

Entre les respostes dels professors s'identifiquen diverses concepcions errònies. La que
es detecta un major nombre de vegades (per part de 7 professors) considera que l'energia
d'un  fotó  es  pot  absorbir  parcialment,  la  qual  cosa  és  completament  contraria  a  la
quantització de l'energia, que exigeix que l'intercanvi d'energia entre radiació i  matèria
tinga  lloc  en  quàntums complets.  Reproduïm algunes  de  les  respostes  donades  pels
professors:

“Entrevistador: Podries explicar amb les teues paraules el significat de l'equació?
Professor3:  Sí,  que la funció d'ona, espera, espera...  està relacionada amb, la
longitud d'ona associada era a l'electró, al fotó, hi ha una diferència de longitud
d'ona abans de la interacció i després, eixa diferència de longitud d'ona depén de,
bé, de la constant de Planck... [mira amb detall l'expressió tractant d'identificar les
constants que hi apareixen].
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E: La constant de Planck, la càrrega de l'electró i la velocitat de la llum.
P3: i l'angle amb què ix l'electró. Esta és la diferència de la longitud d'ona del fotó
abans i després de la interacció. I l'equació posa que hi ha una reducció de la
seua quantitat de moviment, del fotó, no del sistema.”

“Entrevistador:  I  l'equació  que  apareix  és  aquesta  d'ací,  pots  explicar  el  seu
significat? Amb les teues paraules.
Professor12: Que, no, que la longitud d'ona, una es refereix a la longitud d'ona
absorbida i una a la longitud d'ona després, no, una inicial i l'altra després.
E: La longitud d'ona del fotó?
P12: Sí.
E: Seria el mateix fotó el que hi ha al principi i al final?
P12: Sí. El fotó és el mateix [...].

Considerar que l'efecte Compton és una interacció entre dos partícules clàssiques, com si
foren dues boles de billar, porta també a incórrer en aquesta concepció incorrecta, ja que
es  considera  que  una  de  les  partícules  (el  fotó)  transfereix  part  de  l'energia  a  l'altra
(l'electró):

“Entrevistador: [...] L'equació és aquesta, sabries explicar-la? Sabries interpretar-
la?
Professor4: Sí, el fotó que ix despedit del xoc ix amb una longitud d'ona diferent a 
la inicial, no, no és això? I l'electró ix també amb una energia diferent. En principi, 
l'efecte Compton es podria explicar com si fóra un xoc entre dos partícules.
E: D'acord.
P4: Llavors el fotó ix amb una energia, amb una longitud d'ona diferent.”

Aquest constitueix un exemple en el qual l'analogia clàssica ha portat a una interpretació
incorrecta del fenomen, al qual s'atribueixen totes les característiques de les partícules
clàssiques sense tindre en compte que el fotó és un ens que no té equivalent clàssic,
encara que ens referim a ell amb el terme partícula o corpuscle.

També  s'evidencia,  a  l'hora  d'identificar  la  rellevància  de  l'efecte  Compton  en  el
desenvolupament  de  la  física  quàntica  (qüestió  C3),  que  el  professorat  desconeix  la
importància que va tindre aquest fenomen en el desenvolupament de la física quàntica.
Com hem dit,  només  5  professors  identifiquen  motius  pels  quals  el  fenomen  va  ser
important  a  nivell  històric.  Quatre  d'aquests  professors  fan  referència  a  què  posa  de
manifest que el fotó té moment lineal. Aquest quatre professors coincideixen amb els que
van respondre correctament a la qüestió C2. Només un professor fa referència a què
aquest efecte evidencia la relació entre l'energia de la radiació i la freqüència, tot i que
sobrevalora l'aportació de Planck:

“Professor11:  Que recolzava la  hipòtesi  de Planck,  que l'energia  de la radiació
electromagnètica depenia de la freqüència, no depenia de l'amplitud de les ones
que arribaren, que depenia de la freqüència, un altre recolzament, una aportació
més.”

Cal dir que aquest professor no va respondre correctament a C2 (va atribuir l'equació
únicament al principi de conservació de l'energia) i que en cap moment va mencionar el
moment lineal  dels fotons.  A pesar d'això,  hem donat la resposta per correcta perquè
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identifica aportacions de l'efecte Compton que la física clàssica no va poder explicar.

Que el 75% dels professors no puguen identificar la importància de l'efecte Compton per
al desenvolupament de la física quàntica posa de manifest que és tingut per un fenomen
quàntic més, sense cap rellevància. Alguns professors arriben a expressar-ho de manera
explícita:

“Entrevistador:  I  creus  que  l'efecte  Compton  aporta  alguna  cosa  novedosa  al
desenvolupament de la física quàntica que no aporte ja l'efecte fotoelèctric?
Professor5: Doncs no se si contestar, perquè ja et dic que l'efecte Compton el tinc
bloquejat i ara mateixa no sé com explicar. [...]. No li veig la importància, ni la
importància per a ells [els alumnes], ni acabava d'entendre'l. En els llibres no em
vaig poder aclarir, en Internet no em vaig aclarir massa i no havia eixit mai en
selectivitat, així que vaig dir que deixem-ho estar.”

Mentre que altres el veuen únicament com una variació de l'efecte fotoelèctic:
“Entrevistador:[...]  Què  creus  que  aporta  de  novedós  l'efecte  Compton  al
desenvolupament de la física quàntica que no aportava ja l'efecte fotoelèctric? O
no aportava res de novedós?
Professor6: És que en l'efecte fotoelèctric el fotó desapareix, o alguna cosa així...
E: Sí, en l'efecte fotoelèctric el fotó desapareix.
P6: I l'electró ix amb una certa velocitat, el que passa és que en el xoc l'electró
canvia de direcció i  el  foto canvia de longitud d'ona,  però no sé què aporta...
tècnicament, eixa seria la diferència, però no sé què aporta.”

Una valoració conjunta del bloc C de qüestions referents a l'efecte Compton ens mostra
que només un professor respon correctament a les tres qüestions, tot i no indicar com es
detectaven els electrons dispersats. De la resta dels professors, només quatre responen
correctament a C2 i C3, identificant l'efecte Compton com el fenomen que va posar en
evidència, històricament, que els fotons tenen moment lineal.

El resultat ens permet concloure que, per a la major part del professorat, l'efecte Compton
és un fenomen descontextualitzat, que no fa cap aportació a la física quàntica i que no té
transcendència històrica. És així que els professors són capaços d'identificar l'esquema
que apareix en els llibres de text però desconeixen l'experiència que es va portar a terme.
Que la major part del professorat no puga d'explicar l'expressió com una conseqüència de
la conservació de l'energia i del moment lineal, a més de considerar que el fotó cedeix
part  de la seua energia a l'electró,  reforça l'afirmació anterior,  evidenciant que només
identifiquen la fórmula amb el fenomen, sense connexió amb altres principis o lleis de la
física. A tot això cal sumar els desconeixement de la rellevància històrica, que ens porta a
qüestionar si els professors coneixen, amb detall, fets experimentals que van posar en
evidència les mancances de la física clàssica, aspecte que analitzarem més endavant en
aquest mateix treball. 

El conjunt de tots els resultats obtinguts amb el qüestionari Q1-P evidencia que la major
part del professorat no té un model quàntic que permeta explicar la interacció entre la
matèria i la radiació, la qual cosa implica:
• Que redueixen la física quàntica a un camp exclusivament acadèmic, amb poca

aplicació pràctica i escassa presència en el nostre entorn. 
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• Que han adquirit un model de l'àtom quàntic que és una “representació a escala”
sense capacitat predictiva. Això porta a reconèixer els diagrames d'energia i a usar
conceptes quàntics com “nivell d'energia”, “transició” o “fotons” en les explicacions,
però aquests conceptes estan lluny d'integrar-se en un model coherent, que tinga
capacitat  predictiva  i  explicativa.  En  conseqüència,  no  és  estrany  que  es
incórreguen en concepcions errònies com la identificació de l'energia dels estats
estacionaris de l'àtom amb l'energia dels fotons emesos, o que es considere l'estat
de 0 eV com el de mínima energia, la qual cosa posa de manifest mancances que
no són exclusives de la física quàntica.

• Que  no  fan  un  ús  coherent  dels  models  científics.  Davant  de  cada  situació
problemàtica es fa un ús diferent del model que porta als professors a incórrer en
concepcions errònies diferents. Especialment significatiu són dos fets: la incapacitat
per  explicar  correctament  l'espectre  d'absorció  tot  i  poder  explicar  l'espectre
d'emissió i admetre que l'energia d'un fotó pot ser absorbida en part, la qual cosa
viola la quantització de l'energia. 

• Que, possiblement, no tenen un model quàntic de la radiació que siga correcte. Els
professors barregen contínuament els conceptes de “fotó”, “ona”, “longitud d'ona”,
“energia” (en referència a la radiació i al fotó) i d'altres que fan referència al model
ondulatori  o  al  corpuscular.  A més,  i  com  ja  hem  indicat  anteriorment,  hi  ha
professors que consideren que l'energia d'un fotó pot ser absorbida parcialment.
Tot plegat qüestiona que el model quàntic de radiació adquirit pels professors siga
correcte i porta a pensar que es basa en una barreja dels models clàssics d'ona i
de  partícula,  que  s'aplica  sense  un  criteri  definit  a  la  interpretació  de  fets
experimentals.  En  el  qüestionari  Q2-P  aprofundirem  en  l'estudi  del  model  de
radiació que té el professorat.

Resultats del qüestionari Q2-P 

Recordem que per analitzar els coneixements de física quàntica que té el professorat hem
elaborat dos qüestionaris, un primer qüestionari sobre les aplicacions de la física quàntica
i sobre el model d'emissió i absorció de radiació (Q1-P), els resultats del qual acabem de
presentar, i un segon qüestionari (Q2-P) sobre el model de radiació i de quàntum.

Durant el curs 2012-1013 s'ha passat el qüestionari, per escrit, a més de 60 professors de
Física i Química. Se'ls ha demanat que respongueren sincerament a les qüestions que
se'ls plantejava i  que no consultaren cap font. Molts d'ells van tardar diversos dies en
retornar el qüestionari, i dubtem que no hagen fet consultes. A més, cal emfatitzar que la
major part  dels qüestionaris repartits no s'han retornat i  que diversos professors s'han
negat a respondre'l, fins i tot després de llegir les qüestions plantejades. En conjunt, hem
obtingut  respostes  a  30  dels  qüestionaris,  que  considerem  que  representen
aproximadament la meitat dels qüestionaris que es van distribuir. Com el fet de consultar
va en contra de la hipòtesi, i sospitem que els professors que no el van voler retornar o
que es van negar a respondre ho feien per ocultar desconeixement sobre les qüestions
plantejades, hem donat per vàlids tots els qüestionaris retornats, el que suposa admetre
resultats més desfavorables per a la nostra hipòtesi.

Totes  les  respostes  han  estat  analitzades de  manera  independent  per  dos  dels
investigadors, que han determinat si s'identificaven les concepcions errònies presentades
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en el capítol 5. Posteriorment s'ha fet una posada en comú amb la finalitat de millorar la
coherència. El grau de coincidència ha estat elevat (superior al 85%) i la major part de les
discrepàncies estaven produïdes per l'escassa extensió i profunditat de les respostes, per
l'ambigüitat  de  les  explicacions  o  per  la  presència  en  la  resposta  de  parts  que  són
correctes i parts que no ho són. En aquells casos en què no ha hagut coincidència de
criteri s'ha demanat l'opinió del tercer investigador. Fet això, quan persistia la discrepància
s'ha pres l'opció contraria a la hipòtesi.

La primera de les qüestions que es plantejaven fa referència al reconeixement per part del
professorat  de  les  dificultats  de  la  física  clàssica  per  interpretar  alguns  fenòmens
experimentals d'emissió i absorció de radiació. En la taula 6.11 presentem els resultats
obtinguts.

Taula  6.11:  Resultats  que  evidencien  que  els  professors  no  coneixen  aspectes
concrets que van posar en evidència les mancances de la física clàssica. Qüestió
Q2-P.A1. 
A1.-  Els  llibres  de  text  generalment  mencionen  l'efecte  fotoelèctric  i  els  espectres
d'emissió dels gasos com fets experimentals que la física clàssica no va poder explicar i
que van donar lloc a la física quàntica. Els fenòmens i experiments següents també van
posar en qüestió els principis clàssics. Pots indicar quins aspectes d'aquests fenòmens
no podia explicar la física clàssica?

professors (N=30)
% (sp)

Correctes Incorrectes NS /SC

Fluorescència i fosforescència 36,7 (8,8) 33,3 (8,6) 30,0 (8,4)

Emissió radioactiva 23,3 (7,7) 43,4 (9,0) 33,3 (8,6)

Efecte Compton 46,7 (9,1) 40,0 (8,9) 13,3 (6,2)

Experiment de Frank i Hertz 26,7 (8,1) 43,3 (9,0) 30,0 (8,4)

Raigs X 23,3 (7,7) 46,7 (9,1) 30,0 (8,4)

Si analitzen la quantitat de fenòmens que els professors són capaços d'explicar obtenim
els resultats de la taula 6.12:

Taula  6.12:  Quantitat  de  respostes  correctes
donades per cada professor a la qüestió Q2-P.A1.

Respostes correctes professors (N=30)

0 26,7 (8,1)

1 26,7 (8,1)

2 16,6 (6,8)

3 23,3 (7,7)

4 6,7 (4,6)
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Els  resultats  mostren  que  els  professors  tenen  dificultats  per  identificar  aspectes
experimentals  concrets  que  la  física  clàssica  no  va  poder  explicar  més  enllà  dels
espectres dels gasos i de l'efecte fotoelèctric. De fet, no s'enregistra més d'un 50% de
respostes  correctes  per  a  cap  dels  fenòmens  plantejats.  És  més,  el  percentatge  de
professors que no identifica cap dificultat de la física clàssica per explicar els fenòmens
presentats arriba al 26,7% i més de la meitat (el 53,4%) no identifica aspectes concrets en
més d'un fet experimental.

Donat  el  caràcter  obert  de  la  qüestió,  que  permetia  als  professors  indicar  qualsevol
aspecte no explicat per la física clàssica, volem exemplificar clarament què hem donat per
correcte i què hem donat per incorrecte.

Pel  que  fa  a  la  fluorescència  i  fosforescència,  hem acceptat  com a  correctes  les
respostes que apuntaven a l'existència d'un retard en l'emissió, ja que està relacionada
amb l'aleatorietat de les transicions atòmiques que la física clàssica no pot explicar:

Professor2-8
6: “Emisión de radiaciónes por parte de algunos átomos después de

haber sido iluminados.”
Així com aquelles respostes que apunten a la inexistència d'una font d'excitació (i que han
considerat els fenòmens nuclears):

Professor2-26: “Se producían sin necesidad de, previamente, estar sometidas las
muestras a luz solar (sales de uranio).”

Respecte a les respostes que es basen en les característiques de la radiació, acceptem
aquelles que fan referència a què es necessiten fotons de més energia que els fotons
emesos per produir l'excitació de la substància, encara que la forma d'expressar-ho no
siga correcta:

Professor2-1: “La  emisión  de  luz  por  un  material  que  ha  sido  previamente
iluminado con radiación electromagnética de mayor energía (sin retardo o no).”

També donem per  vàlides  les  respostes  que  fan  referència  a  què  la  intensitat  de  la
radiació no és la magnitud de la qual depén que el fenomen tinga lloc o no:

Professor2-16: “¿Por  qué  se  provoca  la  fluorescencia/fosforescencia  sólo  con
ciertos materiales radiactivos? ¿Con determinados niveles de energía? ¿Por qué
no participa la intensidad?”

No  hem  considerat  com  a  correctes  respostes  que  no  aporten  cap  detall  sobre  els
aspectes no explicats per la física clàssica, com per exemple: 

Professor2-4: “La emisión y absorción de energía.”
Professor2-5: “Emissió de llum.”

O respostes  que  fan  referència  a  característiques  del  model  quàntic  i  no  a  resultats
experimentals sobre els qual es pregunta:

Professor2-14: “Cuantización de la energía y órbitas discretas.”

6 Per diferenciar als professors que van respondre al qüestionari Q1-P dels que van respondre a Q2-P numerarem a 
aquests darrers amb un 2 precedint el subíndex.
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Respecte  a  l'emissió  radioactiva,  acceptem com a correctes  les  respostes  que fan
referència  a  l'elevada  energia  de  les  radiacions  emeses,  encara  que  la  manera
d'expressar la resposta no siga correcta i es confonga l'energia de la radiació amb la dels
fotons individuals:

Professor2-8: “La  elevada  energía  de  algunas  emisiones  radioactivas  como  la
radiación gamma.”
Professor2-13: “Transmutaciones. Origen de la energía de las partículas”.

I  aquelles  que  fan  referència  al  caràcter  probabilístic  i  a  l'espontaneïtat  de  les
desintegracions,  en tant  que reconeixen que clàssicament  faria  falta  una energia que
iniciara el  procés (o a l'efecte tunnel,  en tant  que és la  manera d'explicar  que nuclis
idèntics es desintegren en instants diferents):

Professor2-17: “La ruptura del núcleo requería el concepto de penetración en zonas
clasicamente excluidas asociada al principio de incertidumbre.”
Professor2-26: “Se produce espontáneamente en ciertos elementos y su naturaleza
es independiente del compuesto en que se encuentre dicho elemento. ¿Cómo
explicar la emisión beta si en el núcleo no hay electrones?” 
Professor2-19: “L'aparició de nous elements químics i l'aleatorietat del procés (no
depén de factors externs, de “l'edat” de l'àtom....)”

No hem donat per correcte les respostes que apunten a la conversió de massa en energia
en tant que aquest és un aspecte de la física relativista que no estava present en les
experiències de física nuclear inicials:

Professor2-11: “La conversión de masa en energía.”

En l'efecte Compton hem admés com a correctes les respostes que fan referència al
canvi en la longitud d'ona de la radiació després d'incidir amb els electrons:

Professor2-19: “El  canvi  en  la  longitud d'ona després de d'interactuar  radiació  i
matèria. Clàssicament la matèria desvia l'ona , no fa aparèixer λ noves.”

Per  estar  relacionades amb respostes  com l'anterior,  admetem les  respostes  que fan
referència al moment lineal del fotó o de la radiació:

Professor2-13: “Conservación  de  p  coherente  con  el  cambio  de  frecuencia:
<<choque>> onda-partícula.”

Tanmateix, no acceptem com a correctes les respostes que parlen de la pèrdua d'energia
de la radiació, sense fer referència a canvis en la freqüència o la longitud d'ona:

Professor2-27:  “La pérdida de energía de la radiación cuando esta incidía sobre
electrones libres.” 
Professor2-6: “Pèrdua de “E” de la llum.”

També acceptem les respostes que apunten a la dispersió d'electrons, en tant que la física
clàssica no preveia l'aparició de radiació electrònica dispersada:

Professor2-5: “L'energia cinètica de l'electró.”

No acceptarem com a vàlides respostes que no tenen res a veure amb els  resultats
experimentals:

Professor2-4: “La naturaleza ondulatoria de la luz”
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Ni tampoc altres respostes que no apunten aspectes concrets o que no són específiques
de l'efecte Compton:

Professor2-8: “Que la luz pueda arrancar un electrón de un átomo.”
Professor2-23:  “La  física  clásica  asignaba  naturaleza  ondulatoria  a  la  luz  y  la
radiación  y,  por  tanto,  no  podía  explicar  el  efecto  Compton,  típicamente
corpuscular, pero realizado bombardeando materia con rayos X.” 

En  referència  a  l'experiment  de  Frank  i  Hertz hem  acceptat  com  a  correctes  les
respostes que fan referència a transferències discretes d'energia o a un contingut discret
de l'energia en l'àtom:

Professor2-4:  “Que solamente podían absorber cantidades específicas de energía
(cuantos).”
Professor2-9:  “Sitúa a los e- a cierta energía o distancia al  núcleo y en ciertas
zonas no puede estar. La cuantización sí lo explica.”
Professor2-14: “Cuantización de energía y órbitas discretas.”
Professor2-20:  “Que solo se tomen determinados valores de energía al excitar el
átomo.”
Professor2-27: “Disminución brusca de la corriente para determinados voltajes.”

I no hem donat per vàlides respostes que no fan referència a resultats propis d'aquesta
experiència:

Professor2-16: “La catastrofe del ultravioleta”
Professor2-18: “La descàrrega xispes entre electrodes”

Per als raigs X, només un professor fa referència a la pròpia naturalesa dels raigs X, a la
dificultat per determinar si eren un fenomen ondulatori – com se suposava per a la resta
de  radiacions  electromagnètiques  –  o  si  eren  un  fenomen  corpuscular  –  com  altres
emissions  radioactives.  Recordem  que  va  ser  treballant  en  aquest  problema,
concretament  en  l'estudi  de  la  dispersió  de  raigs  X,  com Compton  va  donar  l'impuls
decisiu a la hipòtesi del fotó. Reproduïm tot seguit la resposta:

Professor2-23: “En numerosos experimentos parecían comportarse como partículas
que  chocaban,  rebotaban...  la  física  clásica  no  podía  explicar  estos
comportamientos tan alejados de sus «ondas».”

També hem donat per correctes aquelles respostes que apunten a l'elevada energia dels
processos  individuals  en  què  prenien  part,  encara  que  es  confonga  l'energia  dels
processos individuals amb l'energia de la radiació:

Professor2-8: “Su elevada energía y poder de penetración.”
Així com les respostes que fan referència a una relació entre la freqüència de la radiació i
l'energia dels electrons que produeixen els raigs X:

Professor2-17:  “La existencia de una fMax determinada por la Ec de los electrones
que impactaban en el blanco y producían la emisión.”

Tot i que no és exclusiu dels raigs X, hem admés com a correctes les respostes que fan
referència als espectres de raigs X o al mecanisme d'emissió de radiació:

Professor2-2: “La presència sobre un fons continu de longituds d'ona d'una longitud
d'ona característica de l'element utilitzat com anti-càtode.”
Professor2-13:  “Longitud  de  onda  lejos  de  las  emisiones  habituales  del  cuerpo
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negro: T altísima?”
Professor2-16: “¿De dónde surgen esos 3 picos característicos de la emisión de los
rayos  X?  ¿Son  de  la  transición  interna  de  los  electrones  de  la  diana  de
tugsteno?.” Acompanya la figura 6.17.

Figura 6.17: Resposta del professor 2-16 en referència als aspectes de la naturalesa dels raigs X
que no podia explicar la física clàssica.

No hem acceptat  respostes  imprecises,  que  no  fan  referència  a  mesures  o  a  valors
concrets  d'una  magnitud  que  no  poden  ser  explicats,  o  respostes  que  només  citen
conceptes clàssics o quàntics sense donar cap explicació:

Professor2-1: “Los e- extraen otros e- del “blanco” donde impactan. La física clásica
no puede explicar las ondas electromagnéticas producidas sin los conceptos de
niveles energéticos en el átomo y el de fotón.”
Professor2-14: “Cuantización energía.”

Ni tampoc hem acceptat respostes que no feren referència a resultats propis dels raigs X:
Professor2-4: “El comportamiento de los rayos catódicos.”
Professor2-5: “El fet de l'emissió de radiació al desaccelerar els  e-” 
Professor2-20: “Que puedan modificarse y transformarse en otro tipo de radiación.”

Cal destacar, a més, que diversos professors han apuntat que la física clàssica sí podia
explicar algun d'aquests fenòmens: 
• Professor2-15:  “Sí  los  explica  la  física  clásica,  es  emisión  de  luz continua” -  en

referència a la fluorescència i fosforescència.
• Professor2-19:  “Crec  que  sí  ho  explica  la  física  clàssica” -  com a resposta  a  la

naturalesa dels raigs X.

En cap d'elles es fa referència a l'explicació que donava la física clàssica o els aspectes
que sí aconseguia explicar, la qual cosa reafirma que aquests professors desconeixen que
hi havia aspectes que la física clàssica no podia explicar.
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No ens sorprén que d'entre tots els fenòmens preguntats el més conegut siga l'efecte
Compton.  I  això  perquè  apareix  en  llibres  de 2n de  batxillerat,  en  la  unitat  de  física
quàntica. Tanmateix, més de la meitat del professorat no reconeix quins problemes va
tindre la física clàssica per explicar-lo.

Amb les qüestions següents aprofundim en el  model  de radiació,  i  per extensió en el
model de quàntum, que tenen els professors. Amb B1 ens centrem en el model de llum
que  empren  en  la  interacció  entre  la  matèria  i  la  radiació,  concretament  en  l'efecte
fotoelèctric. En la taula 6.13 presentem els resultats obtinguts.

Taula  6.13:  Resultats  que  evidencien  que  els  professors  disposen  d'un  model
quàntic  d'absorció  de  radiació  amb  capacitat  per  explicar  l'efecte  fotoelèctric.
Qüestió Q2-P.B1. 
B1.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per 
a extraure un electró d'un metall donat és de 8·10-19J. 
• Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
• I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
• I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

Professors (N=30)
% (sp)

Respostes  correctes  en  les  quals   prediuen  correctament  la
quantitat d'electrons alliberats

96,7 (3,3)

No sap / No contesta 0 (0)

Respostes incorrectes, de les quals 3,3 (3,3)

No classificables 3,3 (3,3)

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació 0 (0)

B2.1. Consideren que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment.

B3. Tenen concepcions errònies del procés d'absorció i emissió 0 (0)

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un
dels estats entre els que té lloc la transició.

B3.4. Consideren que un electró pot absorbir més d'un fotó en fer una
transició

B2.1 i B3.4 alhora. 0 (0)

Constatem que la major part  del  professorat aplica correctament el  model de fotó per
interpretar  l'emissió  d'electrons  en  l'efecte  fotoelèctric.  Només  el  professor  2-17  ha
presentat  mancances  i  ha  considerat  que  cada  fotó  arrancarà  un  electró,
independentment de l'energia del fotó. Mostrem la seua resposta en la figura 6.18.
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Figura 6.18: Resposta del professor 2-17 on es fa referència a què cada fotó arranca un electró.

Si prenem en consideració les respostes donades pels professors a les qüestions sobre
els espectres i sobre l'efecte Compton del qüestionari Q1-P, s'evidencia que, de tots els
fenòmens  quàntics,  només  és  en  l'efecte  fotoelèctric  on  els  professors  no  presenten
concepcions incorrectes relacionades amb la quantització de l'energia. Cal dir, però, que
aquest resultat no ens resulta estrany. L'efecte fotoelèctric és el fenomen al qual es dedica
una major extensió en els llibres de física de 2n de batxillerat i és el tòpic més freqüent
ens les activitats de les proves d'accés a la universitat en la unitat de física quàntica, com
exposarem més endavant en la secció dedicada als llibres de text. Tot plegat justificaria
que fóra també el més conegut pels professors.

Amb C1 valorem si els professors són conscients de les contradiccions entre el model
quàntic de la radiació i el model clàssic acceptat per la comunitat científica en el moment
en què es va llançar la hipòtesi del fotó. Mostrem els resultats obtinguts en analitzar les
respostes en la taula 6.14.
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Taula  6.14:  Resultats  que  evidencien  que  els  professors  reconeixen  les
contradiccions entre la física clàssica i la quàntica . Qüestió Q2-P.C1. 
C1.-  La  hipòtesi  d'Einstein  del  fotó  lluminós  va  rebre  un  fort  rebuig  per  part  de  la
comunitat científica. De fet, va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. A què creus que
fou degut eixe rebuig?

Professors (N=30)
% (sp)

Respostes correctes, de les quals 73,3 (8,1)

Indiquen fets experimentals, models, lleis o teories acceptades que
eren contraries a la hipòtesi del fotó.

53,3 (9,1)

Indiquen  que  l'existència  de  dos  models  de  radiació  implica  un
problema.

20,0 (7,3)

No sap / No contesta 23,4 (7,7)

Respostes incorrectes, de les quals 3,3 (3,3)

No classificables 0 (0)

C1.  No  són  conscients  de  les  mancances  del  model  del  fotó  per
explicar fenòmens ondulatoris.

C2. Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball científic 3,3 (3,3)

Fan referència a la necessitat de mesures experimentals.

Fan referència a què és normal oposar-se a explicacions novedoses.

Van  referència  a  què  és  necessari  un  temps  per  acceptar  noves
hipótesis.

3,3 (3,3)

Constatem  que  el  73,3%  dels  professors  coneix  els  motius  que  tenia  la  comunitat
científica per  rebutjar  la  hipòtesi  del  fotó  d'Einstein.  La major  part  dels  professors (el
53,3%)  fan  referència  a  l'acceptació  de  la  teoria  electromagnètica,  a  l'acceptació  del
model ondulatori de radiació o als resultats experimentals que el recolzen per justificar
que la comunitat científica s'oposara a la hipòtesi del fotó: 

Professor2-1:  “La  gran  aceptación  de  la  teoría  electromagnética  de  Maxwell  y
confusión de la hipótesis de Einstein con la teoría corpuscular.”
Professor2-2:  “A l'èxit  de  la  teoria  electromagnètica  de  Maxwell  que  va  tindre
nombroses confirmacions experimentals contra l'hipòtesi corpuscular de Newton.”
Professor2-21:  “A la solidesa de les lleis de Maxwell, la radiació electromagnètica
era una ona per als físics.”
Professor2-5:  “Pel fet de considerar la llum com a corpuscles, ja que hi havia la
teoria instaurada de què eren ones.”
Professor2-20:  “Porqué  tuvo  éxito  el  experimento  de  Young  de  difracción  e
interferencias de la luz y se rechazaba que la luz fuera una partícula.”

Fins el  20% dels professors mencionen el problema que suposava per a la comunitat
científica l'acceptació d'un model corpuscular quan ja es tenien evidències sòlides de que
la radiació era un fenomen ondulatori, respostes que també hem donat per correctes:

Professor2-6: “Considerar la llum com un corpuscle amb massa teòrica”
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Professor2-26:  “A  la  dificultad  de  aceptar  que  un  mismo  fenómeno  pueda
comportarse y explicarse de dos formas, en principio antagónicas: como onda y
como corpúsculo material.”

Només hem donat una resposta per incorrecta, i apuntava a una visió deformada de la
ciència i del treball científic:

Professor2-22: “A què aquesta hipòtesi necessitava de temps i experiments per ser
acceptada, com totes. Ho veig un temps normal”

Tot i l'elevat percentatge de respostes correctes, també és significatiu el percentatge de
professors que desconeix motius pels quals la comunitat científica no podia acceptar la
hipòtesi del fotó (23,4%). Això pot ser degut a què no aprecien cap tipus d'incoherència
entre els diferents models històrics de radiació o, per contra, a què consideren que el
procés  de  construcció  científica  és  lineal,  acumulatiu,  que  no  existeixen  obstacles  i
èpoques  de  crisi  en  què  la  comunitat  científica  estableix  hipòtesis  contràries  al
coneixement  acceptat.  El  fet  de  no  considerar  problemàtica  la  hipòtesi  del  fotó  i
l'existència  de  dos  models  contradictoris  per  a  la  llum  porta,  en  la  nostra  opinió,  a
l'acceptació  de models híbrids – que no responen a la física clàssica ni a la quàntica, sinó
que barregen conceptes dels dos paradigmes – per  a la llum i la resta d'ens quàntics,
aspecte en el que aprofundim amb les qüestions D1 i D2.

Amb la qüestió D1 valorem el model de quàntum que tenen els professors i l'ús que en fan
per  interpretar  la  propagació  i  interacció  de  la  llum.  En  la  taula  6.15  presentem els
resultats obtinguts en analitzar les respostes.
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Taula 6.15:  Resultats que evidencien que els professors no han adquirit un model
quàntic per a la radiació. Qüestió Q2-P.D1. 
D1.- Com imagines – sent coherent amb el model quàntic actual de radiació –la llum que
viatja des d'un focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un
obstacle amb un forat menut pel mig?

Professors (N=30)
% (sp)

Respostes  correctes,  en  les  quals  es  requereix  un  model  d'ona  per  interpretar  la
propagació i un model de partícula per interpretar l'emissió i absorció.

3,3 (3,3)

No sap / No contesta 10,0 (5,5)

No es pot identificar  cap model  perquè es limiten a descriure què es veurà sobre la
pantalla

0 (0)

Respostes incorrectes, de les quals 86,7 (6,2)

No classificables 0 (0)

D1. Tenen un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per a la llum 86,7 (6,2)

D1.1. Consideren que la llum està formada per partícules 3,3 (3,3)

D1.2. Consideren que la llum està formada per ones 36,7 (8,8)

D1.3. Consideren que la llum està formada per raigs 3,3 (3,3)

D1.4. Consideren un model híbrid per a la llum 43,4 (9,0)

D1.4.1. La llum és una ona i una partícula alhora 3,3 (3,3)

D1.4.2. La llum és una ona o una partícula en funció de l'experiència a què se sotmet 16,7 (6,8)

D1.4.3. Consideren que la llum està formada per raigs, a més d'ones i partícules 23,4 (7,7)
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Els resultats mostren que només un professor fa referència a un model d'acord amb el
qual  la  llum es  transmet  com a  ona  i  interacciona  com a  partícula,  tot  i  que  el  que
representa en les imatges només siguen ones i algun raig per al qual no dóna explicació:

Professor2-13:  “Luz:  se  transmite  como  onda,  interacciona  con  materia  como
partícula. En b) difracción y separación de colores: diferentes λ y relación con l.” I
acompanya la figura 6.19.

Figura 6.19: Representació que afegeix el professor 2-13. Tot i que parla de que la llum es transmet com
una ona i interacciona com a partícula, en la representació només s'observen ones i algun raig respecte al
qual no dóna cap explicació.

Pel que fa a les concepcions incorrectes, només un professor considera que la llum està
formada únicament per partícules: 

Professor2-19:  “a) El focus emet partícules en totes direccions. Els fotons xoquen
en la pantalla (blanca) i reboten. b) Passen únicament alguns fotons i alluen part
de la pantalla.” I afegeix la representació de la figura 6.20.
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Figura 6.20: Representació feta pel professor 2-19. S'observa que considera la llum en tot moment com a
partícules que avancen seguint trajectòries rectes.

La  concepció  errònia  més  comuna  és  la  identificació  de  la  llum  únicament  com  un
fenomen ondulatori (36,7% del professorat), la qual cosa es posa de manifest a través de
la representació y de les explicacions:

Professor2-27: “El agujero se comporta como un nuevo foco emisor de radiación.” I
afegeix la figura 6.21.

Figura 6.21: Representació que fa el professor 2-27. Tot i que a l'esquerra representa un raig, fa referència
en les explicacions únicament al model ondulatori.
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O, en alguns casos, a través sols de l'explicació (perquè no hi ha partícules, ones o rajos
en el dibuix), que només conté referències a conceptes i fenòmens ondulatoris:

Professor2-5: “En la primera hi haurà un focus lluminós i en la segona apareixeria
una figura de difracció.” I acompanya la figura 6.22.

Figura 6.22: El professor 5 fa referència únicament a conceptes relacionats amb la naturalesa ondulatòria de
la radiació, a més de no afegir res en la imatge que puga donar a entendre que està pensant en un altre
model.

També hem detectat concepcions errònies caracteritzades per atribuir doble naturalesa a
la radiació. Dins d'aquest cas, només un professor considera que la llum estiga formada
per ones i partícules alhora:

Professor2-22: “a) El filament emet fotons en totes direccions i impacten en tota la
pantalla. b) idem, en aplegar a la rendija modifiquen per impactes amb ella el seu
p  [moment  lineal] i  formen  un  nou  <<front  d'ona>>,  surten  de  nou  en  totes
direccions.” I representa el que mostrem en la figura 6.23.
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Figura 6.23: Reproducció de la resposta del professor 2-22. Considera que la llum són ones i partícules
alhora,  que pateixen difracció  i  que impacten contra l'escletxa modificant  el  seu moment  lineal,  com si
patiren xocs elàstics.

Són més (el 16,7% dels professors) els que consideren que la llum és una ona o una
partícula en funció de l'experiència o del muntatge, la qual cosa es tradueix en l'ús del
model  corpuscular  sempre  que  no  hi  haja  fenòmens  ondulatoris,  reservant  el  model
ondulatori per a les experiències en què hi ha obstacles o escletxes. Reproduïm tot seguit
algunes de les respostes dels professors: 

Professor2-2:  “En  el  primer  cas  podem considerar  una  emissió  de  fotons  que
xoquen contra la pantalla. També podem considerar ones que xoquen contra la
pantalla. El resultat no canvia. En el segon cas, i a causa de la doble naturalesa
del fotó, quan arriba a l'orifici sofreix una difracció. A continuació podem tornar a
considerar  la  transmissió  corpuscular  u  ondulatòria  segons  ens  convinga.  El
resultat és el mateix.” Representa el que trobem en la imatge 6.24.
Professor2-18:  “1r cas: Ho podríem explicar amb el model corpuscular. 2n cas: Ho
podríem explicar amb el model ondulatori. Cap dels dos models és suficient per a
explicar els fenòmens lluminosos. Els utilitzem segons el fenomen a explicar.” No
afegeix cap representació.
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Professor2-16: “Bandas brillantes y oscuras y una central más grande. Interferencia
constructiva destructiva.” I afegeix el que representem en la imatge 6.25.

Figura  6.24:  Resposta  del  professor  2-2.  Indica  que  la  llum  té  naturalesa  ondulatòria  quan  travessa
l'escletxa, durant la resta de la propagació pot tindre qualsevol naturalesa. 

Figura 6.25: Resposta del professor 2-16. S'observa com fa servir un model corpuscular que canvia per
l'ondulatori en l'escletxa.
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Per  últim,  el  26,7% dels  professors  fan  servir  un  model  de  raigs,  ja  siga  de manera
exclusiva:

Professor2-11: “No ho tinc clar.”  I representa el que reproduïm en la figura 6.26.

O barrejat amb el model ondulatori o corpuscular:
Professor2-30: “La luz se propaga en línea recta. El fenómeno de difracción solo se
producirá si interponemos un ostáculo que tenga unas dimensiones del orden de
la longitud de onda de la luz (para luz visible entre 400-700 nm) por lo tanto, con
objetos macroscópicos por pequeños que sean no será observable.” I afegeix el
que reproduïm en la figura 6.27.

Mentre que el professor 2-23 només representa i explica el que mostrem en la figura 6.28.

Figura 6.26: Resposta el professor 2-11. Representa únicament raigs de llum, i reconeix que no té clara la
resposta.
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Figura 6.27: Resposta del professor 2-30. Usa, a conveniència, el model ondulatori o el model de raigs.

Figura 6.28: Resposta del professor 2-23. Usa en funció de la situació un model ondulatori o un model de
raigs.

El resultat obtingut en aquesta qüestió contrasta amb l'obtingut en Q2-P.C1, on el 73,3%
dels professors indicava correctament que la comunitat científica va tindre dificultats per
acceptar la hipòtesi del fotó i apuntava motius per no acceptar-la. Ara bé, tot i reconèixer
el  conflicte entre la física clàssica i  el  concepte de fotó lluminós, només un professor
respon correctament a Q2-P.D1. Tot plegat evidencia que la concepció de la radiació que
tenen la major part dels professors no ha evolucionat fins superar les dificultats que ells
mateix identifiquen.

En tant que el model quàntic no és exclusiu de la radiació, sinó que permet interpretar
també el comportament de totes les partícules quàntiques, entre elles els electrons, amb
l'anàlisi  de  les  respostes  a  la  qüestió  D2  valorarem en  quina  mesura  els  professors
consideren  que  la  física  quàntica  els  atribueix  una  nova  naturalesa.  Presentem  els
resultats obtinguts en la taula 6.16.
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Taula 6.16:  Resultats que evidencien que els professors no han adquirit un model
quàntic per als electrons. Qüestió Q2-P.D2. 
D2.- Es diu que “Un electró està en tot moment ocupant una posició en una trajectòria
però no és possible saber eixa posició amb molta precisió perquè en mesurar-la l'estem
modificant”. Expressa el teu grau d'acord o desacord amb aquesta afirmació.

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes, en les quals 43,4 (9,0)

Usen  un  model  quàntic  en  el  qual  es  requereix  dels  models  d'ona  per  interpretar  la
propagació i de partícula per interpretar l'emissió o absorció.

Atribueixen la incertesa a la naturalesa de la matèria. 36,7 (8,8)

Fan una interpretació estadística del principi d'incertesa. 6,7 (4,6)

No sap / No contesta 3,3 (3,3)

Respostes incorrectes, de les quals 53,3 (9,1)

No classificables 0 (0)

D2. Tenen un model clàssic, o una mescla de models clàssics, per als electrons 53,3 (9,1)

D2.1. Consideren que els electrons són partícules 43,3 (9,0)

Consideren que l'electró té una posició i un moment lineal 43,3 (9,0)

D2.2. Consideren que els electrons són ones 3,3 (3,3)

Consideren que un electró no ocupa una posició definida, com una ona 3,3 (3,3)

Usen conceptes característics de les ones per explicar el comportament de l'electró

D2.3. Consideren un model híbrid per als electrons 6,7 (4,6)

D2.4. Consideren els electrons com núvols de càrrega 0 (0)

Constatem que la major part del professorat (el 53,3%) fa una interpretació del principi
d'incertesa que no és coherent amb un model correcte d'electró. Menys de la meitat dels
professors (el 43,4%) identifica la interpretació del principi d'incertesa que es presenta en
aquesta qüestió com una concepció clàssica del mateix. Entre les respostes que hem
acceptat com a correctes hi ha que simplement fan referència a què la incertesa és una
conseqüència de la naturalesa de l'electró, però sense apuntar un model quàntic:

Professor2-1: “El principio de incertidumbre de Heisenberg no es consecuencia de
un error del experimentador, sino consecuencia de la propiedad de la matería a
nivel  de partículas elementales. En consecuencia estoy en desacuerdo con la
frase.”
Professor2-21: “Segons la teoria quàntica no podem conèixer al mateix temps la
posició i la quantitat de moviment de l'electró (ppi. d'incertesa de Heisenberg).
Però això és més per com és la matèria a nivell quàntic que per que no podem
medir-ho.”

D'altres neguen que el model d'electró com a partícula siga vàlid, però sense apuntar un
model alternatiu:

Professor2-6: “Desacord.  Trajectòria  i  posició concretes són afirmacions que no
podem saber si existeixen en realitat. El que sí sabem és que l'electró està en
moviment continu en zones de l'espai més o menys delimitades.”
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I  també hi ha respostes en les quals s'apunta a una interpretació correcta del principi
d'incertesa,  associant-lo  amb  una  impossibilitat  de  conèixer  les  dues  magnituds  amb
precisió:

Professor2-17: “No  tiene  sentido  utilizar  los  conceptos  de  posición  <<en  todo
momento>>  o  <<trayectoria>>  en  cuántica  y  la  posición  sí  que  se  puede
determinar  con  mucha  precisión,  otra  cosa  es  la  indefinición  del  momento
asociada con la definición de la posición.”
Professor2-26:  “En  muchas  ocasiones  se  utilizan  afirmaciones  como  esta  para
explicar a los alumnos el principio de incertidumbre. En realidad no es una buena
expresión de dicho principio, que hace referencia a la imposibilidad de conocer de
manera precisa la posición y la cantidad de movimiento.”

Totes aquestes respostes les hem donades per correctes perquè la qüestió no demanava
explícitament  per  un  model  d'electró,  o  per  una  interpretació  correcta  del  principi
d'incertesa. A partir d'elles podem acceptar que els professors han superat, almenys, el
model  clàssic  d'electró  i  que  reconeixen  en  la  seua  naturalesa  característiques
quàntiques.

D'entre les concepcions incorrectes detectades la més comuna és considerar que l'electró
és una partícula clàssica, tot reconeixent almenys que té posició i moment lineal:

Professor2-3: “De acuerdo (principio de incertidumbre). Lo que no tengo claro es la
primera parte del enunciado (¿está en tot moment ocupant una posició...?).”
Professor2-8:  “Sí se puede saber la posición del electrón en un momento dado.
Pero al averiguarla modificamos el momento lineal.”
Professor2-9:  “Se  encuadra  en  una  zona  del  espacio  en  movimiento.  No  son
órbitas (trayectorias) sino orbitales. Al medir la posición, modificamos la velocidad
y así su momento lineal o energía cinética.”
Professor2-12: “Això  és  el  principi  d'indeterminació  i  la  imprecisió  amb  la  que
podem  saber  la  posició  de  l'electró  ve  determinada  per  un  increment

Δ p=Δ(m·v)≥
h

2π
.”

En  els  dos  darrers  exemples  s'identifiquen,  a  més,  altres  dos  errors:  una  concepció
incorrecta dels orbitals atòmics tot considerant-los l'espai en què es mou l'electró i una
interpretació incorrecta de l'equació del principi d'incertesa (que ni tan sols és correcta)
d'acord amb la qual la incertesa, que té una interpretació estadística, es confon amb un
increment.

Només  un  professor  considera  que  els  electrons  són  ones  i  interpreta  el  principi
d'incertesa sota aquest model:

Professor2-30: “No estoy de acuerdo con esa afirmación, ya que hemos de tener en
cuenta que que cuando el electrón está ligado al átomo tienen un comportamiento
ondulatorio y por tanto lleva implícito el carácter de deslocalización, una onda se
propaga por el  espacio y lo ocupa todo. Así,  no podemos saber exactamente
dónde está el  electrón,  no porqué la modifiquemos al  medirla,  sino porqué la
indeterminación es inherente a su propia naturaleza.”
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Així mateix,  només el  6,7% dels professors que associen un caràcter dual  a l'electró.
Reproduïm ací les seues respostes:

Professor2-2: “L'afirmació pot ser un intent d'explicació del principi d'indeterminació
de Heisenberg a partir d'un model corpuscular de l'electró: Si considerem l'electró
en el  seu aspecte  ondulatori  no ens cal  fer  aquesta  suposició  per  explicar  el
principi  de  Heisenberg  perquè  una  ona  no  està  localitzada  en  un  punt.  En
l'explicació corpuscular, qualsevol fotó que interaccione amb l'electró per mesurar
la posició, altera aquesta.”
Professor2-16: “Estoy de acuerdo por dos motivos, (1) al medirlo modificamos las
condiciones iniciales y (2) un electrón tiene doble naturaleza, esto es, ondulatoria
y  corpuscular,  lo  que  conlleva  de  por  sí  a  la  indeterminación  de  la  posición

Δ x ·Δ p≥
h

2π
“

Una  revisió  conjunta  de  D1  i  D2  posa  de  manifest  que  sols  un  professor  respon
correctament a les dues qüestions, la qual cosa ens permet concloure que la major part
del  professorat  no  té  un  model  únic  de  quàntum  que  siga  capaç  d'explicar  el
comportament de tots els ens – matèria i radiació – a nivell microscòpic.

El  conjunt  de  tots  els  resultats  obtinguts  amb  el  qüestionari  Q2-P  evidencia  que  el
professorat manté concepcions errònies sobre física quàntica similars a les mantingudes
pels alumnes, especialment pel que fa al model de quàntum. S'evidencia, a més que el
coneixement del professorat està estretament relacionat amb el que es presenta als llibres
de text i a les PAU, i això per diversos motius:
• La major part del professorat només responen correctament a les qüestions B1 i

C1, sobre l'efecte fotoelèctric i  sobre les dificultats de la comunitat científica per
acceptar la hipòtesi del quàntum de radiació. Com presentarem més endavant en
aquest capítol, el tòpic al que es dedica una major extensió i detall en els llibres de
text i que té una major presència en les PAU és precisament l'efecte fotoelèctric. 

• El coneixement del professorat està descontextualitzat i té caràcter aproblemàtic.
Com hem mostrat en A1, tenen dificultats per identificar aspectes experimentals
que no va poder explicar la física quàntica més enllà de l'efecte fotoelèctric i els
espectres dels gasos (els dos fets experimentals més presents als llibres de text i
sobre els quals no hem preguntat). 

• Tenen  un  coneixement  desestructurat,  incoherent.  Encara  que  identifiquen
problemes entre els models clàssics i quàntics (qüestió C1) no han adquirit models
per a la radiació i per a la matèria (concretament per als electrons) que vagen més
enllà de les concepcions clàssiques, com s'evidencia en les qüestions D1 i D2.
Com mostrarem més endavant, aquestes dificultats també es detecten de manera
generalitzada en els llibres de text.

Tot  plegat  justifica  que  l'aprenentatge  assolit  pels  alumnes  presente  les  mateixes
mancances i de manera més accentuada, com hem comentat en l'apartat anterior.
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6.3.  Resultats  que  mostren  que  els  llibres  de  text  habituals  no
contemplen  els  obstacles  per  a  la  comprensió  del  model  quàntic
d'emissió  i  absorció  de  radiació  i  tenen  un  caràcter  formulístic  i
aproblemàtic

a) Resultats que mostren que la presentació dels models atòmics de Thomson i
Rutherford que es fa en els llibres de text no s'ajusta als models històrics i  no
mostra els problemes que permetien superar

Seguint  els  criteris  establits  en la  xarxa d'anàlisi  X1-L del  capítol  4  hem analitzat  els
capítols en què es presenten els models atòmics de 9 textos de Física i Química de 1r de
Batxillerat i de 6 textos de Química de 2n de Batxillerat. Com hem vist, el currículum oficial
estableix que és en aquests cursos i matèries on s'han de treballar els models atòmics de
Thomson i Rutherford, motiu que ens ha portat a deixar fora de l'anàlisi els llibres de text
de Física de 2n de Batxillerat. 

Tots els llibres han estat analitzats de manera independent per dos dels investigadors,
que han determinat si en el text es donava compte de cadascun dels aspectes establits en
la xarxa d'anàlisi.  Després s'ha fet una posada en comú amb la finalitat de millorar la
coherència. El grau de coincidència ha estat elevat (superior al 90%) i la major part de les
discrepàncies  estaven  produïdes  per  l'escàs  èmfasi  amb  què  es  tracten  alguns  dels
aspectes  analitzats  en  els  llibres  de  text.  En  aquells  casos  en  què  no  ha  hagut
coincidència  de  criteri  s'ha  demanat  l'opinió  del  tercer  investigador.  Fet  això,  quan
persistia la discrepància s'ha pres l'opció més favorable per al text.

En  la  taula  6.17  es  presenten  els  resultats  de  l'anàlisi  per  a  cadascun  dels  textos
(Domènech, Martínez Torregrosa i Savall, 2013). En cada cas, s'indica el número del text,
l'editorial, el curs i l'any de l'edició. Hem estudiat els dos textos d'Anaya de 1r i els dos de
2n així com els dos de Mc Graw Hill de 1r perquè els autors eren diferents. Respecte a la
catalogació dels  resultats,  S significa que es menciona l'aspecte en el  tex;  N que es
menciona. 
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Taula  6.17:  Resultats  que  mostren  que  la  presentació  dels  models  atòmics  de
Thomson i Rutherford que fan els llibres de text no s'ajusta als models històrics i no
mostra  els  problemes que  permetien  superar  (Domènech,  Martínez  Torregrosa  i
Savall, 2013). Xarxa d'anàlisi X1-L.
Text T1 T2 T3 T4 R1 R2 R3 R4

1. Anaya 1r (2002) N N N N N N N N

2. Anaya 1r (2008) N N N N N N N N

3. Casals 1r (2008) N N N S N N N N

4. Edebe 1r (2008) N N N N N N N N

5. Editex 1r (2008) N N N N N N N N

6. Mc Graw Hill 1r (2000) N N N S N N N N

7. Mc Graw Hill 1r (2008) N N N S N N N N

8. Sm 1r (2008) N N N N N N N N

9. Vicens Vives 1r (2002) N N N N N N N N

10. Anaya 2n (1998) N N N N N N N N

11. Anaya 2n (1999) N N N N N N N N

12. Bruño 2n (2003) N N N N N N N N

13. Everest 2n (1999) - - - - N N N N

14. Sm 2n (2003) N N N N N N N N

15. Vicens Vives 2n (2004) N N N N N N N N

T1. En el model de Thomoson els electrons estan en moviment.
T2. El model de Thomson no fa referència a cap àtom real.
T3. Les semblances en les distribucions d'electrons dels diferents àtoms poden estar relacionades amb les
semblances entre els elements reflectides en el sistema periòdic.
T4.  Caràcter  predictiu.  Amb el  model  s'intenta  donar  compte  dels  espectres,  la  radioactivitat,  l'enllaç
químic, la dispersió de partítules alfa i beta, la valència dels elements i el sistema periòdic.

R1. El model nuclear de Rutherford i la seua acceptació. Inicialment, el propòsit de Rutherford era donar
compte de la dispersió de partícules alfa.
R2. En el model de Rutherford el nucli de l'àtom pot estar carregat negativament.
R3. El model de Rutherford no tracta l'estat dels electrons.
R4. El model planetari d'àtom és inestable des del punt de vista mecànic.

En referència  al  model  de  Thomson,  contrastem que  cap  text  es  refereix  al  possible
moviment dels electrons. En tots els casos s'indica que els electrons es troben en repós
en l'interior d'una esfera carregada positivament. Sorprenentment, i en contra del que va
proposar Thomson, en alguns textos s'afirma que la massa de l'àtom no és deguda als
electrons sinó a l'esfera positiva:

“La masa del átomo estaría distribuida homogéneamente en todo su volumen” (2,
p. 244)
“Thomson propuso  en  1906  un  modelo  que  consideraba  al  átomo como  una
esfera  con  la  masa  y  la  carga  positiva  distribuidas  uniformemente,  y  los
electrones insertos en ella” (8, p. 232)
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“Thomson imaginó el átomo como una esfera de electricidad positiva, a la que
correspondía la mayor parte de la masa del átomo [...]”  (10, p. 93)”
“Si la masa positiva estaba dispersa por todo el átomo, las partículas α deberían
atravesarla fácilmente” (15, p. 7)

Tampoc es fa cap referència a què Thomson es limita a proposar un model del que se
suposava podien ser els àtoms, sense referir-se a àtoms reals. Cap llibre de text posa de
relleu les semblances entre els agrupaments dels electrons de diversos elements que va
trobar  Thomson  i  que  permetien  explicar  les  semblances  entre  els  elements  que  es
reflectien en el sistema periòdic. Això suposa ignorar un dels èxits del model. Només 4
textos mencionen una única predicció del model. En tots els casos, es refereixen a la
possibilitat d'extraure electrons formant ions:

“[Aquest model explicava] por que se podían extraer electrones de cualquier 
átomo y no cargas positivas” (6, p. 213)
“Este modelo es coherente con los experimentos de tubos de descarga […] ya 
que encaja bien con la existencia de iones positivos formados al desprenderse los
electrones por choques entre los atomos que constituyen el gas” (7, p. 213)

Tanmateix, res no es diu, en cap text, respecte a altres fenòmens que Thomson intentava 
explicar (espectres, radioactivitat, enllaç, sistema periòdic, etc.).

Pel que fa al model de Rutherford, cap text es refereix a l'existència de dificultats per a
interpretar la dispersió de les partícules alfa, ni tampoc es menciona que aquests resultats
podrien ser explicats amb un nucli carregat negativament. És de destacar que en alguns
textos s'indique que són els rebots de les partícules alfa, i no les grans desviacions, el que
porta a Rutherford a proposar el model nuclear:

“El que algunas partículas α rebotan se debe a que chocan contra algo de una
gran masa y elevada carga positiva [...]” (5, p. 82)

En oblidar que la intenció de Rutherford era donar compte de la dispersió de partícules
alfa,  els textos es precipiten perquè donen una imatge completa de l'àtom en lloc de
limitar  l'aportació  a  les  hipòtesis  de  l'existència  d'una  xicoteta  regió  carregada
positivament (nucli seria el terme usat amb posterioritat). Tots els textos coincideixen en
indicar  que  els  electrons  orbiten  al  voltant  de  la  càrrega  central  i  que  això  porta  al
col·lapse de l'àtom per raons purament electrodinàmiques.

A més, cal emfatitzar que alguns textos ja fan ús dels protons i neutrons (l'existència dels
quals es va proposar després de 1911) per donar compte dels models de Thomson i
Rutherford:

“De acuerdo con el modelo atómico de Rutherford, el átomo tendría un núcleo,
formado por protones cargados positivamente […]” (1, p. 252)
“El descubrimiento de las tres particulas subatomicas fundamentes [electró, protó
i neutró] permitió establecer un modelo atómico planetario, es decir, un modelo de
átomo  donde  el  núcleo  estaría  formado  por  una  agrupación  de  protones  y
neutrones, y donde los electrones se hallarían en continuo movimiento alrededor
del núcleo” (9, p. 207)
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En resum, els textos proporcionen una imatge excessivament simplista tant dels models
com del procés que va portar a construir-los, avaluar-los i substituir-los. En relació amb el
model de Thomson s'indica, bàsicament, que l'àtom està format per una esfera carregada
positivament en l'interior de la qual es troben els electrons, com una espècie de pastís de
panses però amb una capacitat predictiva molt escassa.
El  model  de Rutherford es presenta amb més detall.  En tots els casos se segueix el
mateix esquema:
• Es presenten els resultats experimentals de Geiger i Marsden.
• S'apunta a la incapacitat del model de Thomson per explicar les grans desviacions

experimentades per algunes de les partícules alfa.
• Per explicar aquestes desviacions, indiquen que Rutherford va proposar un model

complet d'àtom consistent en un nucli carregat positivament on es troba la pràctica
totalitat de la massa de l'àtom, i els electrons orbitant.

• S'apunta  que  l'emissió  de  radiació  pels  electrons,  com  exigeix  la  teoria
electromagnètica, porta al col·lapse de l'àtom.

Els resultats són contundents i confirmen les conseqüències que es deriven de la nostra
hipòtesi:
• Els  textos  no  presten  l'atenció  que  correspon  a  les  idees  clau  que  ajuden  a

comprendre  les  dificultats  que es  van  haver  de  superar  en  la  construcció  dels
models atòmics, així com els avanços que van suposar.

• El fet que al model de Thomson se li dediquen unes poques línies evidencia que
només es pretén proposar un àtom amb estructura interna, qüestionant el caràcter
macís del model de Dalton. Cap text mostra les raons que van portar als físics de
principis del segle XX a acceptar el model de Thomson.

• No es fa cap referència a què Rutherford va necessitar més de dos anys per passar
dels resultats de Geiger i Marsden al model nuclear, quan això és indicatiu de com
d'assumit tenia Rutherford el model de Thomson. Tampoc es mencionen els dubtes
inicials respecte del signe de la càrrega central, ni que la proposta es limitava a una
càrrega concentrada en una regió petita.

• Si els textos es queden curts pel que fa al model de Thomson, en el de Rutherford
s'excedeixen i van més enllà de la proposta inicial. En tots els casos, el model de
Rutherford consisteix en electrons orbitant al voltant d'un nucli positiu. Ocorre el
mateix  respecte  al  qüestionament  del  col·lapse  a  causa  de  la  radiació
electromagnètica dels electrons accelerats, en tant que realment es tractava d'una
inestabilitat mecànica.

Els  principals  inconvenients  de  l'orientació  seguida  en  tots  els  casos  és  que,  en  no
desenvolupar aspectes importants dels models, es confirma la imatge positivista que de la
ciència es proporciona en introduir els models atòmics de Thomson i Rutherford. És més,
en actuar d'aquesta manera s'impedeix que els alumnes siguen conscients de la utilitat i
les limitacions de cada model. Això menyscaba l'aprenentatge dels estudiants, els priva
d'una eina útil  i  els allunya de la capacitat de raonament característica de la formació
científica experta, que és capaç de treballar amb diverses representacions de la realitat,
escollint en cada cas la més adient i sent conscient de les limitacions de cadascuna.
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b) Resultats que mostren que la introducció del concepte de fotó que es fa en els
llibres  de  text  no  transmet  una  imatge  sobre  la  naturalesa  de  la  ciència  i  el
coneixement científic propera a les concepcions actuals

Seguint els criteris establits en la xarxa d'anàlisi X2-L, i tenint en compte el que estableix
el  currículum del  batxillerat  on s'emmarca l'estudi  del  model  quàntic de radiació en la
matèria de Física de 2n de batxillerat, hem analitzat els capítols de Física Quàntica de 7
llibres de Física de 2n de Batxillerat. Aquests llibres corresponen a l'edició més actual dels
textos de les principals  editorials  espanyoles i  són els  textos d'ús més comú entre el
professorat. 

Tots els textos han estat analitzats de manera independent per dos dels investigadors que
han determinat si en la unitat es donava compte de cadascun dels aspectes reflectits en la
xarxa  d'anàlisi.  Després  de  l'anàlisi  es  va  fer  una  posada  en  comú  amb  la  finalitat
d'augmentar la coherència. El grau de coincidència va ser elevat (superior al 85%) i la
major part de les discrepàncies van ser degudes a l'escàs èmfasi amb què es tracten
alguns dels aspectes analitzats en els llibres de text, a l'ambigüitat del llenguatge emprat o
a l'existència de contradiccions entre diverses parts del text. En aquells casos en què no
ha hagut coincidència de criteri s'ha demanat l'opinió del tercer investigador. Fet això, si
persistia la discrepància s'ha pres l'opció més desfavorable per a la nostra investigació.

En la taula 6.18 es presenten els resultats de l'anàlisi per a cadascun dels textos (Savall,
Domènech  i  Martínez  Torregrosa,  2012  i  2013b).  En  cada  cas,  s'indica  el  número,
l'editorial i l'any de publicació. 
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Taula 6.18: Resultats que evidencien que els llibres de text transmeten una imatge 
de la naturalesa de la ciència i del coneixement científic propera a les concepcions 
actuals quan introdueixen el concepte de fotó (Savall, Domènech i Martínez 
Torregrosa, 2012 i 2013b). Xarxa d'anàlisi X2-L.
Text F1 F2 F3 F4 F4.1 F5 F6

1. Anaya (2009) S N N N N N N

2. Ecir (2009) N S S N N S N

3. Editex (2009) S S S S N - N

4. Mc Graw Hill (2009) S S N N - - N

5. Oxford (2009) S S N N N - N

6. Santillana (2009) N N N N N - N

7. Sm (2009) S N N N N - N

F1. Es dóna compte de què la comunitat científica considerava que en la física quedaven només uns pocs
aspectes per resoldre?
F2.  Es  mostra  que  la  hipòtesi  de  Planck  qüestiona  només  l'intercanvi  continu  d'energia  entre  els
oscil·ladors carregats i la radiació?
F3. S'evidencia que en l'explicació de l'efecte fotoelèctric s'usa el concepte de quàntum com un paquet
d'energia, sense caràcter corpuscular?
F4. Es dóna compte del rebuig que va rebre la hipòtesi quàntica d'Einstein?
F4.1. En l'explicació de l'emissió i absorció de radiació mitjançant el model de Bohr s'indica que aquest
considerava la radiació com un fenomen ondulatori?
F5. S'indica que l'efecte Compton suposa la confirmació del caràcter corpuscular dels quàntums, és a dir,
dels fotons?
F6. Es posa de relleu el caràcter problemàtic que suposa l'existència de dos models per a la radiació?

A pesar dels resultats aparentment positius aconseguits pels llibres de text en alguns dels
aspectes analitzats, com ara F1 o F2, una anàlisi detallada posa de manifest profundes
contradiccions en l'exposició. Aquestes contradiccions es poden trobar en el cos del text
en  la  mateixa  pàgina  on  s'introdueix  l'aspecte  analitzat  o,  també,  entre  les  activitats
proposades o en altres punts de la unitat. Tot seguit presentem els resultats d'una anàlisi
més detallada de la manera en què s'introdueix cadascuna de les idees clau en els llibres
de text.

F.1.  Es dóna compte de què la comunitat científica considerava que en la  física
quedaven només uns pocs aspectes per resoldre?

La totalitat  dels llibres de text,  en iniciar  la unitat,  coincideixen en el  fet  que la física
clàssica  falla  quan  intenta  donar  compte  d'alguns  processos  d'emissió  i  absorció  de
radiació, indicant com a principals exemples la radiació tèrmica emesa per un cos negre,
els  espectres  dels  gasos  i  l'efecte  fotoelèctric.  Tanmateix,  només  cinc  d'ells  indiquen
explícitament que existien en la comunitat científica el sentiment de què la física estava
pràcticament acabada. Tres d'ells (Anaya, Oxford i Sm) ho fan sense fer referència a fets
o  paraules concretes,  mentre que els  altres dos (Editex i  Mc Graw Hill)  comenten la
posició de Kelvin al respecte:

“[...] a partir de 1880 estuvo inactivo [Lord Kelvin] porque anunció que ya todos
los descubrimientos de la Física se habían hecho, y que solamente quedaban
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por ajustar algunos de ellos” (3, p. 289)
“A  finales  del  siglo  XIX  se  pensaba  que  la  Física  era  una  ciencia
completamente desarrollada. Kelvin, sin ir más lejos, asegura: “la Física se ha
terminado. A las siguientes generaciones de físicos solo les queda mejorar los
dispositivos  experimentales  y  poner  decimales  en  los  resultados.[...]  Solo
quedan dos nubecillas en el  cielo: el experimento de Michelson-Morley y la
radiación del cuerpo negro.” (4, p. 262)

F.2.  Es  mostra  que  la  hipòtesi  de  Planck  qüestiona  només  l'intercanvi  continu
d'energia entre els oscil·ladors carregats i la radiació?

Els llibres de text  aprofiten l'espectre  del  cos negre per  a  introduir  la  quantització  de
l'energia.  Tots els textos excepte Editex analitzen la distribució espectral  de l'energia i
introdueixen la llei de Stephan-Boltzman i la llei de Wien. Seguidament comenten que els
intents fets amb les teories físiques conegudes fins el moment no aconseguiren obtenir
una explicació dels resultats experimentals, encara que no analitzen en quins aspectes
falla l'electromagnetisme i la mecànica clàssica a l'hora d'establir un mecanisme d'emissió
de radiació, i no s'aprecia, per tant, la situació de crisi a què s'enfrontava la física clàssica
ni les insuficiències del cos teòric que fins el moment es considerava pràcticament acabat.
Això  impedeix,  al  mateix  temps,  apreciar  la  discrepància  entre  el  mecanisme  clàssic
d'emissió i el nou mecanisme quàntic a què va donar origen la proposta de Planck. Per
contra,  es  limiten  a  indicar  quins  aspectes  de  l'espectre  no  podien  ser  explicats.
Especialment significatiu és el fet que només 4 textos (Ecir, Editex, Mc Graw Hill i Oxford)
atribueixen l'emissió de radiació a la vibració de partícules carregades que formen part de
l'objecte.

Indicada la necessitat de superar les lleis de la física conegudes fins el moment, podem
considerar  comprensible  el  fet  que  no  s'estudie  el  mecanisme  clàssic  d'emissió  de
radiació  de  cos  negre  si  es  té  en  compte  que  la  física  que  es  requereix  excedeix
àmpliament  els  coneixements  dels  estudiants.  Tanmateix,  considerem  que  sí  es  pot
comentar  el  caràcter  continu  de  l'energia  que  implica  el  procés  clàssic  d'emissió  de
radiació  i  comparar-lo  amb  el  caràcter  discontinu  que  es  deriva  de  les  idees  de
quantització que tenen el seu origen en la hipòtesi de Planck, donant així una idea de la
fractura que implicava. En aquest sentit, només 4 llibres de text (Ecir, Editex, Mc Graw Hill
i Oxford) indiquen explícitament que la hipòtesi de Planck suposa un intercanvi discontinu
d'energia entre la radiació i  la matèria mentre que les teories clàssiques suposen que
aquest intercanvi era continu.

Arribats a aquest punt, únicament dos llibres indiquen, de diferent manera, que van haver
dificultats per acceptar la hipòtesi de Planck. En Ecir es fa referència al poc abast que va
tindre l'aportació de Planck i a la prudència amb què va ser proposada:

“La  ecuación  de  Planck  se  refiere  al  caso  particular  de  la  energía  de  los
átomos  de  una  cavidad  cuando  éstos  interaccionan  con  la  luz.  Planck
consideraba la ecuación como una  “premisa puramente formal”  sólo para
justificar los valores experimentales” (2, p. 111)

Al temps que Editex emfatitza l'oposició que va rebre la idea per part de la comunitat
científica:

“La idea de Planck encontró en el mundo científico y filosófico de la época la
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más  violenta  oposición,  ya  que  implicaba  la  emisión  de  luz  (radiación
electromagnética) en forma de paquetes o cuantos de energía h·ν . (3, p. 299)

Respecte a la cautela amb què l'aportació de Planck va ser proposada, cap dels llibres de
text indica que es tractava d'una hipòtesi el desenvolupament posterior de la qual donaria
origen a una visió discontínua de l'energia. Únicament dos dels textos analitzats (Ecir i Mc
Graw Hill) Donen una visió moderada del que suposa la hipòtesi de Planck, d'acord amb
la qual,  fins i  tot  sent discontinu l'intercanvi  d'energia entre la radiació i  la matèria,  la
radiació continuava considerant-se contínua. Els altres textos afirmen que la hipòtesi de
Planck  suposa  la  quantització  de  l'energia  de  l'oscil·lador  i  a  continuació  plantegen
situacions en les quals es dóna a entendre que la quantització es refereix, també, a la
radiació. Així, en Santillana (p. 308-309), s'indica:

“[Planck] Supuso que en la materia existen pequeños osciladores (átomos o
moléculas) que vibran con determinadas frecuencias, absorbiendo y emitiendo
energía en forma de ondas electromagnéticas”

per a, posteriorment, afirmar, sent així que clàssicament l'energia de la radiació no depén
de la freqüència, que:

“Así, los rayos X (λ pequeña y ν grande) pueden provocar cáncer porque son
muy energéticos, mientras que las ondas de radio y televisión (radiación de λ
grande  y ν pequeña)  no  causan  esos  efectos  porque  son  muy  poco
energéticas” 

En la mateixa pàgina es proposa un exercici on s'arriba a parlar de fotons:
“Por  termino  medio,  la  longitud  de  onda  de  la  luz  visible  es  de  550nm.
Determina la energía transportada por cada fotón.”

Aquesta presentació  origina una evident  confusió  respecte a l'abast  de la  hipòtesi  de
Planck, a més de donar una falsa imatge del procés de crisi en què es va veure immersa
la física.

F.3.  S'evidencia  que  en l'explicació  de  l'efecte  fotoelèctric  s'usa  el  concepte  de
quàntum com un paquet d'energia, sense caràcter corpuscular?

El següent aspecte que es tracta és l'efecte fotoelèctric. Tots els llibres, amb profunditat
desigual,  descriuen  el  fenomen,  comenten  el  muntatge  experimental  que  en  permet
l'estudi  i  apunten  els  resultats  experimentals  que  s'obtenen,  indicant  les  diferències
respecte a les prediccions clàssiques. Immediatament després introdueixen la hipòtesi de
quantització de la radiació d'Einstein de manera molt desigual. Només dos textos (Ecir i
Editex) manifesten en un primer moment que Einstein no atribuïa un caràcter corpuscular
als quàntums. Els altres cinc llibres parlen des d'un principi de fotons. En tres d'ells (Mc
Graw Hill, Oxford i Sm) s'atribueix un caràcter corpuscular a aquests fotons:

“Einstein propuso en 1905 una explicación del efecto fotoeléctrico, según la
cual la luz está formada por partículas llamadas fotones [...]” (4, p. 268)
“[...] Einstein volvió a introducir la naturaleza corpuscular en la propagación de
la luz y su interacción con la materia.” (5, p. 356)
“[...] en 1905 Einstein interpretó los términos de la anterior fórmula empírica 
[ Ec,máx=hν−hνo ] de la siguiente forma:
La luz incidente es considerada como un conjunto de partículas, denominadas
fotones [...]” (7, p. 337)
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En els altres dos (Anaya i Santillana) si bé inicialment no s'indica que el fotó siga una
partícula, tampoc es dóna una imatge clara de què s'amaga darrere d'aquest concepte i
posteriorment apareixen expressions en les quals la imatge corpuscular  és manifesta.
Així, en Santillana trobem, en introduir la hipòtesi de de Broglie:

“Esto venía a completar el puzle originado cuando Einstein señaló en 1905 que
la  luz  podía  considerarse  compuesta  por  partículas  que  ahora  llamamos
fotones” (6, p. 319).

I en Anaya es llig, en introduir l'efecte Compton:
“Einstein  insistió  desde 1905 en la  naturaleza  corpuscular  de  la  luz,  en  la
existencia  de  partículas  luminosas,  aunque sin  masa,  que ahora  llamamos
fotones” (1, p. 366).

A la llum de la nova hipòtesi, tots els textos comenten el procés individual d'interacció
fotó-electró  que  permet  explicar  l'emissió  d'electrons  i  donen  compte  dels  resultats
experimentals. L'explicació d'aquest procés individual els permet, a més, deduir la llei de
l'efecte fotoelèctric aplicant el principi de conservació de l'energia.

F.4. Es dóna comte del rebuig que va rebre la hipòtesi quàntica d'Einstein?

Pel que fa a l'acceptació de la hipòtesi del quàntum de radiació, força contradictòria amb
el  que se sabia respecte a la naturalesa ondulatòria de la radiació,  sis llibres de text
donen per  acceptada la  hipòtesi  del  quàntum de radiació  una vegada demostrada la
capacitat per explicar l'efecte fotoelèctric. Només Editex mostra el rebuig de la comunitat
científica a la idea del quàntum de radiació (tot i que l'atribueix a Planck) argumentant:

“La idea de Planck encontró en el mundo científico y filosófico de la época la
más  violenta  oposición,  ya  que  implicaba  la  emisión  de  luz  (radiación
electromagnética)  en  forma  de  paquetes  o  cuantos  de  energía h·ν .  Esto
chocaba con la idea de continuidad de los fenómenos físicos y, sobre todo, por
que esta nueva idea corpuscular de la luz y de la radiación electromagnética
irrumpía  en  la  Física  en un  momento  en el  que  la  teoría  ondulatoria  de  la
radiación electromagnética se consideraba lo suficientemente probada.” (3, p.
299)  

Ecir,  encara que assenyala que inicialment va haver oposició per part de la comunitat
científica  a la  hipòtesi  del  quàntum lluminós,  no  indica  que les  reticències  persistiren
després de la confirmació experimental de l'equació en 1915. Altres tres llibres (Anaya,
Oxford i Sm) apunten només que els resultats experimentals disponibles en 1905 eren
insuficients  però  no  fan  referència  al  rebuig  cap  a  la  idees  del  quàntum  lluminós  i
atribueixen l'acceptació de la proposta a la coincidència de les prediccions d'Einstein amb
els resultats de Millikan. Pel que fa als altres dos textos (Mc Graw Hill i Santillana) donen
per vàlida la hipòtesi  del quàntum de radiació després d'interpretar l'efecte fotoelèctric
sense posar de manifest, i sense fer cap comentari al respecte, que van haver de passar
quasi 20 anys abans que fóra acceptada.
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F.4.1. En l'explicació de l'emissió i absorció de radiació mitjançant el model de Bohr
s'indica que aquest considerava la radiació com un fenomen ondulatori?

Els sis textos que treballen aquest punt (crida especialment la nostra atenció, en tant que
es tracta del primer model atòmic que introdueix la quantització de l'energia, el fet que el
llibre de Mc Graw Hill no tracte el model de Bohr ni els espectres atòmics en la unitat de
física  quàntica)  comencen  amb  la  introducció  dels  espectres  discontinus  dels  gasos,
indicant en major o menor mesura com s'obtenen experimentalment. Seguidament parlen
de la classificació de les línies espectrals en sèries (excepte Editex) i, sense donar una
interpretació clàssica de la formació dels espectres, introdueixen els postulats de Bohr de
manera desigual:

 Anaya, Editex, Oxford i Santillana parlen de fotons quan es refereixen el tipus de
radiació emesa durant les transicions electròniques. Així, en Editex trobem:
“Cuando el electrón pasa de una órbita a otra absorbe o emite energía en
forma de un fotón, en una cantidad igual a ΔE=h·ν “ (3, p. 302)

 Ecir parla de radiació homogènia, encara que no aclareix en el postulat si es tracta
d'ones o de fotons. Tanmateix, en la introducció de l'apartat sí que apunta que:
“El concepto de fotón […] contribuyó a explicar el problema no resuelto por la física
clásica de los espectros atómicos” (2, p. 124)

 Sm no indica els postulats, només explica com es concebeix l'àtom i usa els fotons
per referir-se a la radiació emesa.

Posteriorment  es  dóna  compte  de  la  formació  dels  espectres  de  línies  per  l'àtom
d'hidrogen atenent al model d'àtom descrit per Bohr i usant el concepte de fotó. Cap text
es fa ressò d'un aspecte històric que mostra de manera clara l'escassa consideració de la
comunitat  científica  al  quàntum lluminós:  el  fet  que Bohr  introduïra  la  quantització  en
l'àtom sense acceptar la  quantització de la  radiació.  S'arriba fins i  tot  a  afirmar tot  el
contrari:

“[...] no es de extrañar que el joven Niels Bohr echara mano de la teoría de los
cuantos de Planck y Einstein, que venía demostrando su eficacia frente a las
teorías clásicas” (5, p. 358)

F.5. S'indica que l'efecte Compton suposa la confirmació del caràcter corpuscular
dels quàntums, és a dir, dels fotons?

Ja  hem  fet  referència  al  paper  decisiu  que,  amb  relació  a  l'acceptació  del  caràcter
corpuscular  del  quàntum,  va  jugar  l'efecte  Compton.  Doncs bé,  coherentment  amb el
caràcter aproblemàtic de la introducció que venim constatant, trobem que només dos dels
textos analitzats (Anaya i Ecir) aborden l'estudi d'aquest efecte.

En  un  dels  textos  indicats  anteriorment  s'emfatitza  l'aportació  de  Compton  per  a
l'acceptació del caràcter corpuscular de la radiació:

“Las  propiedades  corpusculares  del  fotón  precisaban  de  una  prueba
experimental que evidenciara la cantidad de movimiento asociada al mismo.
Esta prueba fue aportada en 1923 por el  físico norteamericano Arthur Holly
Compton (1892-1962)” (2, p. 121)

i posteriorment es descriu l'experiment, s'indica quin és el resultat que calia esperar a la
llum de la teoria electromagnètica i s'interpreta la disminució de la longitud d'ona de la
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radiació dispersada per part dels electrons lliures com una conseqüència dels principis de
conservació de l'energia i del moment lineal, a pesar que s'indica:

“El  fotón,  al  chocar  con  el  electrón,  intercambia  con  éste  cantidad  de
movimiento y energía: y en consecuencia  decrece la energía del fotón [...]”
(2, p. 123, la negreta és nostra)

interpretació que és contradictòria amb el fonament de la quantització, que només permet
que els fotons siguen absorbits completament,  l'absorció parcial  de l'energia d'un fotó
suposa l'acceptació del caràcter continu de l'energia.

En l'altre text, tot i que s'indica que els experiments de Compton van suposar “una gran
confirmación”  (1,  p.  352)  de  les  idees d'Einstein,  no  s'havia  plantejat  prèviament  cap
interrogant en referència al comportament corpuscular dels fotons, no s'indica quin és el
resultat  clàssic  esperat  ni  es  dóna  una  interpretació  del  mecanisme  quàntic,  només
s'indica que s'han de complir els principis de conservació de l'energia i el moment lineal.
Queda  així  simplement  com  un  fet  experimental  més  que  es  pot  explicar  usant  el
concepte de fotó, perdent-se el valor d'aportació fonamental que va tindre en l'avanç de la
teoria quàntica.

F.6. Es posa de relleu el caràcter problemàtic que suposa l'existència de dos
models per a la radiació?

Arribats a aquest punt, tots els llibres de text donen per suficientment provat el caràcter
corpuscular de la radiació i continuen amb el procés històric introduint la hipòtesi de de
Broglie sense mencionar els problemes que queden per superar.

Així,  presenten el  caràcter dual  de la llum i  els nous desenvolupaments quàntics que
tenen per origen la hipòtesi de de Broglie com la conseqüència lògica de l'existència de
dos models per a la radiació, tot i que la manera de fer-ho és molt diferent. Trobem casos
(Editex, Mc Graw Hill i Sm) en què no es fa cap menció al fet que l'existència de dos
imatges per  a  la  radiació  siga  una situació  problemàtica,  ja  que ni  tan  sol  s'indica  o
recorda  que  hi  ha  resultats  experimentals  que  només  es  poden  explicar  atenent
exclusivament al model corpuscular o a l'ondulatori.

D'altres  (Anaya,  Ecir,  Oxford  i  Santillana)  mencionen  que  existeixen  resultats
experimentals contradictoris però resolen el problema fent una simbiosi “evident” dels dos
models:

“La luz tiene una doble naturaleza: ondulatoria y corpuscular. Según el tipo de
fenómeno,  se manifiesta de una u otra  forma,  y  no  es  necesario  tener  en
cuenta ambas en la explicación del fenómeno” (1, p. 358). 

En cap moment s'analitza el fet que ambdós models són excloents i que recórrer a la
dualitat no és una solució sinó un problema.

Cap text considera que l'expressió  E=hν  siga problemàtica i no fan cap comentari  al
respecte. És més,  Anaya i  Ecir  consideren que l'expressió  E=hν  és un argument en
defensa de la naturalesa dual de la radiació, com si fóra comú en física acceptar models
contradictoris sobre els fenòmens. En Anaya (p. 358) es llig:

“La hipótesis de Planck, con la interpretación revolucionaria de Einstein de los
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cuantos de radiación como la energía transportada por partículas luminosas,
nos permite obtener la relación entre las dos naturalezas de la luz:

E=h·f=h·
c
λ
=p·c→ λ=

h
p

En aquest sentit, els exercicis proposat amb anterioritat indueixen a confusió en demanar
que es calculen magnituds corpusculars a partir de les ondulatòries, o al contrari, sense
fer una reflexió sobre quin significat té el càlcul fet a la llum del model de radiació. Així, en
Ecir (p.112) trobem la següent activitat:

“Los átomos de una muestra de sodio en estado de vapor pueden absorber y
emitir  fotones de longitud de onda 590nm.  Determina la  energía de cada
fotón, expresándola en J y en eV”

i en Sm (p. 335):
“Un cuerpo está radiando energía. Conforme a la hipótesis de Planck:
a) Determina la energía de un “cuanto” cuya longitud de onda es λ = 25nm.
b) Calcula la frecuencia correspondiente a dicho cuanto de energía.”

En ambdós casos la negreta és nostra.

Una vegada s'ha introduït i s'ha donat per acceptada la dualitat, tant per a la llum com per
a les partícules materials, es comenta la necessitat de buscar una nova imatge per a les
partícules que supere la visió clàssica i que done compte dels nous avanços. Tanmateix, i
com  hem  indicat,  no  s'indica  que  l'existència  de  dos  models  per  a  la  llum  siga  un
problema, aparentment només és problemàtica la dualitat per a les partícules materials.

Els resultats obtinguts en analitzar la presentació que fan els llibres de text del concepte
de fotó ens permeten afirmar que en l'ensenyament habitual s'introdueix la discontinuïtat
de l'energia de la radiació a l'hora de donar compte de l'efecte fotoelèctric, que a aquests
quàntums se'ls anomena fotons i que en ells hem de veure corpuscles.

Pel que fa a l'opció més comuna que consisteix en no proposar, com a punt de partida,
l'estudi en detall de l'espectre del cos negre, fenomen que va portar a Planck a introduir
per  primera  vegada  la  quantització  de  l'energia,  podem  acceptar  que  es  tracta  d'un
aspecte suficientment complex, i prescindible per als estudiants de batxillerat, com per a
no treballar-lo en detall i fins no tot no introduir-lo. És així que estaria justificat introduir el
quàntum de llum a l'hora d'interpretar l'efecte fotoelèctric.

Tanmateix, considerem desencertat el fet de parlar, des d'un principi, de què els quàntums
poden  ser  tractats  com  a  corpuscles,  amb  escasses  referències  a  les  dificultats
plantejades  pels  físics  del  moment.  Darrere  del  poc  o  nul  èmfasi  que  l'ensenyament
habitual fa de les dificultats que la comunitat científica va haver de vèncer per passar dels
quàntums de Planck als  fotons – amb el  significat  actual  –  està  l'assumpció  que els
estudiants  acceptaran  fàcilment  la  idea  d'acord  amb  la  qual  la  llum,  i  la  radiació  en
general, està formada per corpuscles. Si això és així, si realment els estudiants ofereixen
poques  reticències  a  l'acceptació  del  fotó,  ens  trobem  davant  d'un  indicador  del,
possiblement, escàs aprenentatge aconseguit per ells respecte al caràcter ondulatori de la
llum. Hem de coincidir en què és difícilment acceptable, almenys inicialment, que la llum
es comporte en algunes ocasions com una ona i, en altres, com si estiguera formada per
partícules.
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Constatem  que  es  dóna,  al  mateix  temps,  una  imatge  errònia  de  l'activitat  científica
d'acord amb la qual els avanços es corresponen amb “descobriments” de “realitats” que
romanen  ocultes  fins  que  el  treball  experimental  les  posa  de  relleu,  obviant  que  el
coneixement científic és construït, fruit de la controvèrsia i dels consens, i que es troba
sempre en contínua revisió.  De fet, a físics de la talla de Planck, Millikan o Bohr, per
mencionar només uns pocs, els va costar molts anys, i  enormes esforços, acceptar el
comportament quàntic de la llum. És més, el mateix Einstein, que no veia en un primer
moment corpuscles en els quàntums, quan es va convèncer de l'existència dels fotons –
amb el significat modern – es va negar a acceptar un comportament dual per a la llum. Si
això ha passat amb científics de primera línia no podem suposar que els nostres alumnes
de  17-18  anys  acceptaran  fàcilment  el  caràcter  dual.  La  coherència  és  una  de  les
principals característiques de les teories científiques, i un ensenyament de qualitat exigeix
que els alumnes prenguen consciència d'aquest criteri epistemològic.

L'estudi de l'epistemologia i la història de la ciència – vista com un conjunt de problemes
la superació dels quals ha suposat un avanç – ha de donar als docents i als alumnes
coneixements sobre els canvis conceptuals que es produeixen en construir els models i
teories  que  es  tracta  d'ensenyar.  Aquests  canvis  no  afecten  només  al  significat  dels
conceptes  sinó  que també impliquen canvis  metodològics  i  epistemològics  relacionats
amb  la  manera  d'analitzar  la  realitat  i  interpretar-la.  En  no  considerar  aquestes
discontinuïtats  es porta als estudiants a usar només els conceptes que consideren més
intuïtius, impedint que s'adquirisca el perfil epistemològic que es pretén.

c) Resultats que mostren que els llibres de text habituals presenten mancances en
la introducció del model d'emissió i absorció de radiació i del model de quàntum

D'acord amb els criteris establits  en la xarxa d'anàlisi  X3-L i  tenint  en compte el  que
estableix el currículum de batxillerat, hem analitzat els capítols de Física Quàntica de 7
llibres de Física de 2n de batxillerat. Aquests llibres són els mateixos que s'han usat en
l'apartat b) per valorar la com s'introdueix el concepte de fotó.

Els  textos  han  estat  valorats  independentment  per  dos  dels  investigadors  que  han
analitzat  si  es  donava  compte  de  cadascun  dels  punts  que  es  recullen  en  la  xarxa
d'anàlisi.  Posteriorment  s'ha  fet  una  posada  en  comú per  millorar  la  coherència.  Les
coincidències han superat el 80% i la major part de les discrepàncies han estat causades
per l'escassa profunditat amb què es tracten alguns aspectes, a l'ambigüitat del llenguatge
emprat o a l'existència de contradiccions o omissions. En aquells casos en què no ha
hagut  consens  s'ha  demanat  l'opinió  del  tercer  investigador.  Fet  això,  si  persistia  la
discrepància s'ha pres l'opció contrària a la hipòtesi.

En la taula 6.19 es presenten els resultats de l'anàlisi  per a cadascun dels textos. En
l'última columna afegim un recompte de quants llibres treballen de manera correcta cada
punt, mentre que en la darrera fila comptem la quantitat de punts treballats correctament
en cada llibre.
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Taula 6.19: Resultats que evidencien que els llibres de text presenten mancances en
la introducció del model d'emissió i absorció de radiació i del model de quàntum.
Xarxa d'anàlisi X3-L.
Indicadors sobre com s'emet i absorbeix la llum

A
naya

E
cir

E
ditex

M
cG

raw
H

ill

O
xford

S
antillana

S
m

C
orrectes

Sobre els problemes que van donar origen a la física quàntica

1. S'indiquen els aspectes concrets que no explicava la física
clàssica i en què fallava a l'hora d'explicar-los en:

0

1.1. Els espectres dels gasos. n n n n s n n 1

1.2. L'efecte fotoelèctric. s s s s s n s 6

1.3. L'efecte Compton. n s n n n n n 1

Sobre la quantització de l'energia

2. Considera que l'energia dels àtoms està quantitzada i sols
pot  adquirir  valors  discrets  i  usa  representacions  d'aquesta
quantització?

s n n n n s n 2

3. Considera que qualsevol canvi en l'estat energètic d'un àtom
implica el pas d'un estat estacionari  a un altre i  relaciona la
freqüència  de  la  llum emesa o  absorbida  amb la  diferència
energètica dels estats entre els que es produeix la transició?

n n n n n n n 0

4. Considera que la transició entre estats és aleatòria? s s s n s s s 6

5.  Relaciona la  intensitat  de la  radiació  amb la  quantitat  de
transicions individuals?

n n n n n n n 0

6. Concep la radiació com un flux de fotons sense massa però
amb energia i moment lineal?

n s n n s n n 2

7.  Relaciona la  intensitat  de la  radiació  amb la  quantitat  de
fotons que la integren?

n s n s s s n 4

8. Considera que cada transició és el producte d'una interacció
individual entre un únic fotó que s'absorbeix o es genera en
unitats completes i un únic electró?

n n n n n n n 0

Sobre el model del quàntum

9. Atribueix als quàntums un caràcter que no té cabuda dins la
física  clàssica  i  que  requereix  del  model  clàssic  d'ona  i  de
partícula  per  explicar  el  seu  comportament,  d'acord  amb  la
interpretació de Copenhaguen?

n n n n n n n 0

10.  Reconeix que la  naturalesa quàntica impedeix  parlar  de
posicions i moments lineals fins que aquestes magnituds són
mesurades, la qual cosa impedeix parlar de trajectòries per als
quàntums?

n s n n n n n 1

11. Indica que existeix una incertesa que impedeix conèixer
simultàniament i  amb absoluta precisió el moment lineal i  la
posició  d'un  quàntum i  que aquesta incertesa és fruit  de la
naturalesa quàntica i no del muntatge experimental?

n s n n n n n 1

12.  Reconeix  que  les  prediccions  de  la  física  clàssica  són
vàlides sota determinades condicions?

n n n s n n s 1

Quantitat d'aspectes correctes 3 7 2 3 5 3 3
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Taula 6.19 (continuació): Resultats que evidencien que els llibres de text presenten 
mancances en la introducció del model d'emissió i absorció de radiació i del model 
de quàntum. Xarxa d'anàlisi X3-L.
Indicadors sobre com s'emet i absorbeix la llum

A
naya

E
cir

E
ditex

M
cG

raw
H

ill

O
xford

S
antillana

S
m

C
orrectes

Indicadors de l'existència d'una estructura problematitzada

13.  Planteja  el  problema de l'emissió  i  absorció  de radiació
com a origen de la teoria quàntica?

n n n n n n n 0

14. Estableix un model clàssic d'emissió i absorció de radiació
amb el qual abordar inicialment els fets experimentals?

n n n n n n n 0

15. Estableix un model quàntic d'emissió i absorció de radiació
amb caràcter universal?

n n n n n n n 0

19.  Analitza  els  límits  d'aplicació  del  model  de  quàntum
introduït?

n n n n n n n 0

Quantitat total d'aspectes correctes 0 0 0 0 0 0 0

1. Indica els aspectes concrets que no explicava la física clàssica i en què fallava a
l'hora d'explicar-los?

Els fenòmens experimentals més treballats als llibres de text són la radiació emesa pel
cos negre (del qual ja hem parlat, tot indicant que el tractament clàssic és molt complicat
per als alumnes de 2n de batxillerat), l'efecte fotoelèctric (el treballen tots els llibres) i els
espectres dels gasos (l'únic llibre que no el treballa és McGrawHill). L'efecte Compton
només es treballa en dos llibres (Anaya i Ecir). 

Ara bé, tot i l'espai que es dedica a explicar aquests fenòmens, la introducció que fan
alguns llibres de text no aclareix els motius que van portar a introduir hipòtesis contràries
a la física clàssica.

Pel que fa als espectres dels gasos, només Oxford planteja explícitament el problema de
trobar un model que explique la formació dels espectres  “¿a qué se deben esas líneas
que aparecen en los espectros? ¿Por qué las series espectrales son convergentes?” (5, p.
357). Els altres cinc llibres de text (Anaya, Ecir, Editex, Santillana i Sm) introdueixen els
espectres discontinus dels gasos, però sense comparar els resultats experimentals amb
els predits per la física clàssica, tot indicant què no aconseguia explicar. 

En  l'efecte  fotoelèctric  sis  llibres  de  text  (tots  excepte  Santillana)  plategen  els  fets
experimentals i indiquen en què fallava la física clàssica a l'hora d'explicar-los. En el llibre
de Santillana sí que s'indiquen els resultats experimentals, però no es diu que foren un
problema ni s'aborden des del punt de vista clàssic.

En referència a l'efecte Compton,  només es treballa en dos llibres de text.  En Anaya
s'exposen els fets experimentals però no es dóna una interpretació clàssica ni es diu en
què va fallar la física clàssica a l'hora d'explicar-los. En Ecir s'estableix com a problema
per justificar l'estudi de l'efecte Compton que “las propiedades corpusculares del fotón
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precisaban  de  una  prueba  experimental  que  evidenciara  la  cantidad  de  movimiento
asociado  al  mismo.”  Hem  donat  per  correcte  aquest  tractament  perquè  apunta  un
problema, tot i que el tractament històric no és correcte ja que dóna a entendre que la
finalitat de Compton era demostrar que el fotó té moment lineal.

2.  Considera  que  l'energia  dels  àtoms  està  quantitzada  i  usa  representacions
d'aquesta quantització que no induïsquen a error?

Dels  sis  llibres  que  treballen  els  espectres  atòmics,  només  dos  (Anaya  i  Santillana)
presenten diagrames d'energia i els usen per interpretar els espectres d'emissió des d'un
punt de vista qualitatiu i quantitatiu, considerant, a més, que l'àtom s'ionitza quan l'energia
és igual o superior a 0 eV.

Altres  dos  llibres  (Ecir  i  Oxford)  introdueixen  alguna  representació  de  les  transicions
atòmiques, que usen per interpretar únicament l'espectre d'emissió de l'hidrogen, però ni
tan sols consideren que l'àtom es puga ionitzar.

Els textos d'Editex i Sm es limiten a l'aspecte qualitatiu, no estableixen una equació que
permeta determinar l'energia dels estats estacionaris de l'àtom d'hidrogen, amb la qual la
connexió entre el  que li  ocorre a l'àtom i  l'espectre mesurat és merament qualitativa i
manca  de  capacitat  predictiva,  almenys  que  es  puga  contrastar  a  través  de  dades
experimentals.

3. Considera que qualsevol canvi en l'estat energètic d'un àtom implica el pas d'un
estat estacionari a un altre i relaciona la freqüència de la llum emesa o absorbida
amb la diferència energètica dels estats entre els que es produeix la transició?

El tractament més complet és el que es fa en el llibre de Santillana, tot i que no deixa de
tindre mancances. Usa un diagrama d'energia o representacions de l'àtom per interpretar
el que ocorre a l'àtom en emetre o absorbir radiació, però no pren en consideració la
possibilitat de què arriben a l'àtom fotons que no produeixen transicions (i que, per tant,
no seran absorbits). No explica, tampoc, els espectres d'absorció. Cal dir, però, que és
l'únic text que dóna compte dels espectres d'altres àtoms, concretament del sodi, a partir
de diagrames d'energia.

En altres tres llibres (Anaya, Ecir i Oxford) només s'expliquen les freqüències d'emissió de
l'hidrogen, tot i que entre les activitats proposades al final de la unitat hi ha algunes que
fan referència a l'absorció.

Per últim, Sm i Editex només fan un tractament qualitatiu, com ja havíem dit, mentre que
McGrawHill no treballa els espectres.

4. Considera que la transició entre estats és aleatòria?

Hem considerat que tots els llibres de text que treballen els espectres tenen en compte
que les transicions a estats de menor energia són aleatòries, tot i que la manera de fer-ho
és desigual. Per una banda, tres llibres de text (Anaya, Ecir i Sm) no fan cap comentari
explícit,  tot  i  que  en  les  imatges  que  acompanyen  a  les  explicacions  representen
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transicions des d'un estat estacionari a tots els estats estacionaris inferiors, la qual cosa
dóna a entendre que les transicions no tenen lloc directament a l'estat fonamental. A tall
d'exemple, reproduïm en la figura 6.29 la imatge que adjunta el llibre d'Anaya.
Figura 6.29: Imatge que aporta el llibre d'Anaya, on s'aprecia que les transicions no tenen lloc directament a
l'estat fonamental.

En canvi, els altres tres llibres (Editex, Oxford i Santillana), s'indica explícitament en el text
aquesta possiblitat. En Editex es diu que quan l'àtom torna a l'estat fonamental ho pot fer
“directamente o a través de estados intermedios”  (p. 303); en Oxford s'indica que  “no
todos los electrones volverán directamente al nivel inferior, sino que, podrán producirse
transiciones intermedias.”  (p.361) i acompanya les representacions que reproduïm en la
figura 6.30, mentre que Santillana és el més explícit “el modelo atómico de Bohr para el
átomo permite obtener una expresión que relaciona la longitud de onda de las radiaciones
absorbidas o emitidas por una sustancia con los tránsitos del electrón entre las distintas
órbitas que le están permitidas” (p. 317).

Figura 6.30: Representacions de les transicions atòmiques que donen lloc als espectres, d'acord amb el
llibre d'Oxford. Hem donat per correcta la presentació tot i que conté dos errors. El primer d'ells és que en la
imatge de la  dreta  representa només transicions a  l'estat  fonamental,  i  aquestes transicions,  en l'àtom
d'hidrogen, no donen lloc a l'espectre visible. El segon error és l'espectre que es mostra: d'acord amb el
diagrama de nivells que representa les línies espectrals haurien d'estar cada vegada més juntes a mesura
que augmenta la freqüència, i no és això el que s'observa.

5.  Relaciona la  intensitat  de la  radiació emesa per un àtom amb la quantitat  de
transicions individuals?

Ningun dels llibres de text aporta una interpretació de la intensitat de les línies espectrals. 
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6.  Concep  la  radiació  com un  flux  de  fotons  sense  massa  però  amb energia  i
moment lineal?

Dels llibres analitzats, només dos fan referència al moment lineal del fotó, i de manera
diferent. En Ecir es treballa en detall en l'apartat dedicat a l'efecte Compton, indicant que
va ser una evidència necessària per acceptar el caràcter corpuscular del fotó, com hem
indicat  abans.  En canvi,  en Oxford  només es menciona el  moment  lineal  del  fotó  en
introduir la dualitat amb la intenció d'establir analogies que justifiquen la  dualitat en els
electrons, tot indicant que “Ya en 1919, Einstein habia sugerido que los fotones viajaban
en  una  dirección  determinada,  a  la  velocidad  de  la  luz,  y  con  un  momento  lineal  o

cantidad de movimiento de valor 
h
λ

“ (p.362).

La resta dels llibres no fa cap comentari en referència al moment lineal del fotó. D'entre
ells, crida especialment l'atenció el cas d'Anaya, que aborda l'efecte Compton, però ho fa
des d'una perspectiva exclusivament energètica. Això oculta el  caràcter transcendental
que  aquest  fenomen  va  tindre  en  l'avanç  de  la  física  quàntica  i  dóna  una  visió
aproblemàtica del treball científic.

7. Relaciona la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons que la integren?

Són quatre els llibres de text que interpreten l'efecte que té un canvi d'intensitat sobre el
fenomen de l'efecte fotoelèctric, tot indicant que amb una llum més intensa arriben més
fotons al metall i això implica que s'arrancaran més electrons.

Dels  altres  llibres,  dos  (Anaya  i  Sm)  no  interpreten  els  canvis  en  la  intensitat  de  la
radiació, mentre que Editex es limita a indicar en una imatge en el marge del full que “La
intensidad de la luz depende del número de fotones que transporta.” (p. 301) però no en
fa cap ús. 

8. Considera que cada transició és el producte d'una interacció individual entre un
únic electró i un únic fotó que s'absorbeix o es genera en unitats completes?

Recordem  que  una  de  les  hipòtesis  fonamentals  que  introdueix  Einstein  en  explicar
l'efecte  fotoelèctric  és  que cada electró  interacciona únicament  amb un fotó.  Aquesta
condició és imprescindible per justificar l'existència d'una freqüència llindar, ja que si un
electró  poguera absorbir  diversos fotons abandonaria el  metall  independentment de la
freqüència de la radiació absorbida. Tot i la importància d'aquesta hipòtesi per al model
quàntic d'emissió i absorció de radiació, gairebé no apareix tractada als llibret de text.

Només dos llibres de text (McGrawHill i Santillana) comenten explícitament que un fotó
interacciona únicament amb un electró, però no discuteixen què passaria si això no fóra
així, en quina mesura es veurien afectats els resultats experimentals. 

En la resta de llibres de text, tot i que en les explicacions i en la deducció de les equacions
és considera que l'electró absorbeix l'energia d'un únic fotó, ni tan sols es menciona la
impossibilitat d'una interacció múltiple, quan aquesta és fonamental per explicar que hi
haja una freqüència llindar.
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9. Atribueix als quàntums un caràcter que no té cabuda dins la física clàssica i que
requereix del model clàssic d'ona i de partícula per explicar el seu comportament,
d'acord amb la interpretació de Copenhaguen?

Ningun dels llibres arriba a establir, i molt menys a usar, un model de quàntum d'acord
amb el qual aquests ens no tenen cabuda en la física clàssica i requereixen d'un model
d'ona per donar compte de la propagació i d'un model de corpuscle per donar compte de
la detecció.  A més, diversos textos barregen models de quàntum, o substitueixen uns
model per un altre, a mesura que avança la unitat,  com mostrarem tot seguit.  Davant
d'aquesta disparitat de models, hem considerat que el model de quàntum que defensa el
text és l'últim que es presenta en la unitat. 

Seguint aquest criteri, quatre textos (Anaya, Editex, McGrawHill i Oxford) estableixen que
els  quàntums tenen  una  naturalesa  dual,  que  són  ona  i  partícula  alhora.  Comentem
breument com ho fan:
• Anaya presenta la hipòtesi de de Broglie com una generalització de la dualitat de la

llum, concepció que manté al  final de la unitat  tot afirmant que  “Cada partícula
lleva asociada una función de onda,  que contiene toda la  información que es
posible conocer de la partícula. La función de onda permite calcular la probabilidad
de encontrar un partícula en una determinada región del espacio. No es posible,
por tanto, conocer la posición exacta.” (p.361, la negreta és nostra).

• Editex comença introduint la dualitat  indicant  que  “la experiencia ha obligado a
asignar a las ondas también el carácter de las partículas a través del fotón [...]” i
que  “[el  electrón,  el  protón,  el  neutrón  o el  átomo de helio]  tienen también un
componente  ondulatorio” (p.  304).  Aquesta  concepció  es  reforça  representant  i
descrivint  els  quàntums com un  paquet  d'ona  que  arrossega  en  el  centre  una
partícula material.

• McGrawHill concep els quàntums com a ens duals: “De la misma forma que la luz
se  comporta  como  onda  o  como  partícula,  de  Broglie  pensó  que  los  objetos
materiales deberían tener asociada una onda” (p.270).

• Oxford  comença  introduint  per  als  quantums  una  naturalesa  dual  però  no
simultània: “del mismo modo que los fotones se comportan como partículas o como
ondas, también los electrones se comportan como partículas o como ondas” (p.
362). En la pàgina següent indica que els electrons ja no són ones o partícules,
sinó partícules amb una ona associada (partícula i  ona alhora):  “Toda partícula
material que se mueve con velocidad v tiene una longitud de onda asociada” (p.
363). Aquest canvi de model es repeteix a mesura que el text avança: en la pàgina
següent analitza els resultats de l'experiència de la doble escletxa amb electrons i
destaca  que:  “No  podemos predecir  en  qué  punto  impactará  un  electrón:  solo
podemos  hablar  en  términos  de  probabilidad  e  indicar  en  qué  zonas  podrá
impactar y en qué zonas no lo hará”, però no estableix relació entre la probabilitat i
les  propietats  de  l'electró.  Posteriorment  atribueix  la  incertesa  a  modificacions
produïdes per l'acte de mesura (i això és equivalent a considerar que els electrons
són partícules). Més endavant, introdueix la funció d'ona i relaciona el quadrat amb
la  probabilitat  de  trobar  l'electró  en  un  determinat  volum.  Finalment,  parla  de
“entidades que son ondas y partículas a la vez” (p. 367). 
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Dos llibres (Ecir i Santillana) atribueixen als quàntums naturalesa dual, però considerant
que són ones o partícules, no ambdues coses al mateix temps. Presentem tot seguit com
arriben a eixe model:
• Ecir considera, quan introdueix la hipòtesi de de Broglie, que la llum i les partícules

tenen naturalesa dual. Reprodueix paraules de De Broglie per justificar-ho: “De la
misma manera que un fotón no puede aislarse de la onda que le está asociada,
también los corpúsculos de materia están a su vez asociados siempre a una onda
[…]” i  continua  “[...]  a  las  magnitudes  mecánicas  del  corpúsculo,  cantidad  de
movimiento y energía, deberán poder vincularse las magnitudes características de
la onda asociada, longitud de onda y velocidad de propagación.” (p. 127). Tot i això,
més endavant en parlar de la funció d'ona, relaciona l'amplitud al quadrat amb la
probabilitat  de detectar  la  partícula,  però  no fa  cap ús  d'aquest  model.  Al  final
introdueix  el  principi  de  complementarietat  i  conclou  que  “Para  explicar  los
experimentos diseñados para medir cambios individuales de energía y cantidad de
movimiento se utiliza el modelo de partícula, pero para analizar la distribución en el
espacio de la energía hace falta apoyarse en el modelo de onda.”  (p. 131), la qual
cosa reforça  la  idea que  els  quàntums són  ones o  partícules,  en  funció  de  la
situació que es plantege.

• Santillana admet la dualitat, apuntant que “la luz es una onda que se manifiesta en
ocasiones como partícules, los fotones; a su vez, los electrones son partículas que
pueden tener, a veces, comportamiento ondulatorio.” (p.319).

L'únic text que accepta al final de la unitat un model probabilístic és el de Sm, encara que
només el menciona, no l'usa en cap aplicació. A més, abans d'arribar a ell canvia el model
de quàntum diverses vegades, passant per tots els altres models, i sense explicar perquè
els canvia. Així, en un principi introdueix la hipòtesi de de Brogiel com “Cualquier partícula
de masa m y velocidad v, tiene una onda asociada de longitud de onda λ” (p. 340) i es
refereix  a  elles  com  a  ona  material.  Posteriorment  introdueix  la  funció  d'ona  com  a
descripció de la partícula, però continua indicant que “Dado que cualquier partícula, como
por  ejemplo  un  electrón,  es  también  una  onda  [...]”  (p.342). Després  indica  que “El
comportamiento  de  la  materia  puede  interpretarse  unas  veces  mediante  una  teoría
corpuscular y otras, a partir de una teoría ondulatoria” (p.345) i destaca en un requadre de
color centrat en el text que Bohr va establir el principi de complementarietat: “Es imposible
reunir en una sola imagen los aspectos odulatorios y corpusculares de un sistema físico.
La totalidad de los resultados observados en los experimentos son complementarios y, en
conjunto, describen completamente el sistema observado.” per continuar dient que  “La
descripción del sistema como onda o como partícula son casos límite de algo para lo que
no existe un modelo completo.” Finalment reinterpreta la incertesa indicant que “se puede
decir  que la posición de una partícula y su momento lineal  no existen a la vez.  Esta
postura resume lo que hoy día se conoce como la  interpretación de la Escuela de
Copenhaguen de la mecánica cuántica.” (p. 345, en negreta en l'original). Tanmateix, no
en  fa  cap  ús  d'aquest  model,  que  també  contradiu  l'explicació  que  fa  del  principi
d'incertesa, com comentarem més endavant. 
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10. Reconeix que la naturalesa quàntica impedeix parlar de posicions i moments
lineals fins que aquestes magnituds són mesurades, la qual cosa impedeix parlar
de trajectòries per als quàntums?

Un dels aspectes que més ens ha sorprés en els llibres de text és la incoherència a l'hora
d'explicar el principi d'incertesa. Tot i que presenten un model de quàntum (o diversos,
com acabem de mostrar) no el respecten en introduir la incertesa, com explicarem tot
seguit.

Només el llibre de Ecir reconeix, sense contradiccions, la naturalesa probabilística de la
física quàntica i relaciona la posició d'una partícula amb el quadrat de l'amplitud d'aquesta
funció. Tanmateix, incorre en la contradicció que ja hem exposat.

Dos textos (Anaya i Oxford) consideren que la incertesa és fruit de l'acte de mesura, que
pertorba el  valor de la magnitud mesurada. Això implica que el quàntum, abans de la
mesura, té una posició i un moment lineal i, per tant, una trajectòria. 

Editex, coherent amb el model de paquet d'ona que arrossega a una partícula, indica que
la posició té una incertesa associada i la relaciona amb les dimensions del paquet d'ones.
Aquesta presentació és equivalent a considerar que el quàntum ocupa un volum, o que la
partícula es troba en algun dels punts del paquet d'ona.

Dos llibres (Santillana i Sm) presenten una barreja de models tan gran que es fa difícil de
classificar:
• Santillana,  en  introduir  la  incertesa,  indica  que  “nos encontramos que el  doble

carácter corpuscular y ondulatorio de las partículas impide que conozcamos con
precisión y a la vez su posición y cantidad de movimiento. Esta imposibilidad es
una cuestión intrínseca del sistema, que no se resuelve utilizando aparatos más
precisos.” (p. 323), la qual cosa no deixa clar si hi ha o no hi ha un valor de la
magnitud  abans  de  fer  la  mesura.  Posteriorment  atribuiex  la  incertesa  a  la
pertorbació causada per l'acte de mesura. Més endavant conclou, d'acord amb la
complementarietat de Bohr (que no detalla) “Un objeto cuántico, como un electrón
o  un  fotón,  actúa  cono  onda  o  como  partícula,  pero  nunca  exhibirá  los  dos
aspectos de forma simultánea” (p. 324) i només al final apunta que el quadrat de
l'amplitud de la funció d'ona és una mesura de la probabilitat de trobar una partícula
en un punt, però no aclareix si la partícula té o no té una posició abans de fer la
mesura. 

• Sm introdueix la funció d'ona i  explica que  “Esta magnitud [la funció d'ona]  no
puede observarse y carece de significado físico directo.” (p. 241, en negreta en
l'original). En la pàgina següent ho repeteix i explica el que es pot llegir en la figura
6.31.
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Figura 6.31: Interpretació de la funció d'ona donada en llibre de Sm.

Tot i aquesta afirmació d'acord amb la qual la partícula ocupa un espai igual a la
longitud d'ona,  més endavant  atribueix  la  incertesa als  efectes pertorbadors de
l'acte de mesura. Només al final reconeix que posició i moment lineal no existeixen
alhora, però res no di de cadascuna d'elles per separat:  “se puede decir que la
posicón de una partícula y su momento lineal no existen a la vez. Esta postura
resume  lo  que  hoy  día  se  conoce  como  la  interpretación  de  la  Escuela  de
Copenhaghe de  la  mecánica  cuántica.” (p.  345,  en  negreta  en  l'original).  En
ambdós casos, la barreja de concepcions és tan gran i contradictòria, a més de
mancar aplicacions del model que proposen, que no entenem què hi ha darrere
d'eixa probabilitat o inexistència de la magnitud, motiu pel qual hem decidit que no
satisfan la idea clau ací analitzada.

Per últim, el llibre de McGrawHill no aborda el problema de la mesura, tot i que sí treballa
la incertesa. Comentem seguidament quina concepció en dóna.

11. Indica que existeix una incertesa que impedeix conèixer simultàniament i amb
absoluta precisió el moment lineal i la posició d'un quàntum i que aquesta incertesa
és fruit de la naturalesa quàntica i no del muntatge experimental?

Només  el  llibre  d'Ecir  relaciona  la  incertesa  amb  la  naturalesa  quàntica,  sense
contradiccions, tot i que l'atribueix al caràcter dual en considerar els quàntums com un
paquet d'ona. Hem decidit donar aquesta presentació com a correcta per relacionar la
incertesa amb la naturalesa del quàntum, tot i que el model emprat no és correcte, ja que
hem donat compte del model de quàntum en un altre ítem.

De la resta dels textos, tres d'ells (Editex, McGrawHill i Santillana) atribueixen inicialment
la incertesa a la  naturalesa quàntica,  però immediatament es contradiuen perquè tots
l'expliquen  considerant  que  atenent  a  què  l'acte  de  mesura  modifica  el  valor  de  les
magnituds. Aquesta és, en canvi, la concepció que defenen des d'un principi els altres tres
llibres de text (Anaya, Sm i Oxford).
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12. Reconeix que les prediccions de la física clàssica són vàlides sota determinades
condicions?

En dos llibres (McGrawHill  i  Sm) es comenta la diferència entre el comportament dels
objectes clàssics i els quàntics. McGrawHill indica que “En los objetos de la vida cotidiana
no se detecta su longitud de onda asociada, porque es muy pequeña. Sin embargo, en el
caso  de  que  las  partículas  tengan  una  masa  muy  reducida,  como  ocurre  con  los
electrones, la longitud de onda asociada puede ponerse de manifiesto.” (p. 270) mentre
que Sm diu que “para objetos macroscópicos, resultan longitudes de onda indetectables.”
(p. 340). Tot i que no estableixen de manera explícita sota quins límits els models clàssics
són vàlids, sí que relacionen l'observació del comportament quàntic amb situacions en
què  es  posen  de  manifest  les  característiques  ondulatòries,  motiu  pel  qual  les  hem
considerades concepcions correctes.

En canvi, la resta dels llibres no comenten res al respecte, deixant sense resoldre (de fet,
sense  plantejar)  el  problema  de  la  diferència  de  comportament  dels  ens  quàntics  i
objectes macroscòpics com un baló, una pedra o un vehicle.

13. Planteja el problema de l'emissió i absorció de radiació com a origen de la teoria
quàntica?

Ningun  dels  llibres  de  text  analitzats  planteja  el  problema  de  l'emissió  i  absorció  de
radiació de manera globalitzadora. Sis dels libres de text plantegen problemes a l'inici de
la  unitat:  Anaya  apunta  únicament  el  primer  problema  que  abordarà  durant  el
desenvolupament de la unitat, el de la radiació tèrmica; Ecir indica que “En la segunda
mitad  del  siglo  XIX  se  constatan una serie  de  hechos que no admiten  interpretación
coherente con las ideas y teorías de la física de la época” (p. 107) i cita els fenòmens que
s'estudiaran durant la unitat però no els connecta entre ells; McGrawHill diu que va haver
problemes amb l'aplicació de la mecànica de Newton i l'electromagnetisme de Maxwell a
nous fenòmens i  cita la radiació de cos negre i  l'efecte fotoelèctric però també sense
establir connexió entre ells; Oxford associa l'origen de la física quàntica a problemes amb
la  constitució  de  la  matèria,  concretament  amb  la  radiació  de  cos  negre  i  l'efecte
fotoelèctric, però tampoc els connecta com a problemes; Santillana es limita a indicar que
hi havia fenòmens no explicats a finals del  segle XIX i  principis de segle XX i  cita la
radiació de cos negre, l'efecte fotoelèctric i els espectres, però sense res concret que els
englobe; Sm estableix una sèrie de problemes que la física clàssica no va poder explicar,
que  tampoc  relaciona:  l'emissió  del  cos  negre,  l'efecte  fotoelèctric,  els  espectres
discontinus, l'experiment de Franck i Hertz, el comportament ondulatori de les partícules
materials, la imposibilitat de mesurar alguna propietat de l'éter. 

Només Editex cita de manera explícita al problema de l'emissió de la llum, indicant que
“[...]  al  final  de  dicho  siglo  [el  XIX]  surgen  problemas  como  la  emisión  de  luz  o  de
radiación por un objecto, el efecto fotoeléctrico y la interpretación de los espectros de los
átomos” (p.  289),  però  sembla  que  fa  referència  únicament  al  cos  negre,  ja  que  no
insisteix, en cap altra part de la unitat, en què l'emissió i absorció de radiació engloba tots
aquests problemes inicials.
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14.  Estableix un model clàssic d'emissió i absorció de radiació amb el qual abordar
inicialment els fets experimentals?

Cap dels llibres analitzats estableix, al principi de la unitat, un model clàssic d'emissió i
absorció de radiació amb el qual abordar els fets experimentals que es proposen. De fet,
en l'ítem 1 ja hem donat compte de com es plantegen aquests fets experimentals, en la
majoria de casos introduint hipòtesis quàntiques sense posar a prova abans els models
clàssics.

Especialment significatiu és el  cas d'Ecir,  que situa aquesta unitat abans que la unitat
d'electromagnetisme. No s'entén com els alumnes superaran el model clàssic d'emissió i
absorció de radiació, o d'ona electromagnètica, si aquests coneixements encara no han
estat adquirits.

15.  Estableix  un  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  amb  caràcter
universal?

Ningun llibre de text introdueix un model quàntic d'emissió i  absorció que s'aplique en
situacions diverses.  En cap d'ells  s'estableixen relacions entre  els  espectres  i  l'efecte
fotoelèctric  més  enllà  de  l'ús  del  concepte  de  fotó:  no  es  concep  que  en  l'efecte
fotoelèctric  els  electrons  tenen  originalment  una  energia  negativa  (com  l'àtom),  que
s'ionitzarà l'àtom (o s'arrancarà un electró  d'un metall)  si  l'energia  aportada fa  que el
sistema protó-electró  supere el  valor  0,  no s'interpreta en ambdós casos l'efecte dels
canvis d'intensitat de la radiació... per posar alguns exemples.

16. Analitza els límits d'aplicació del model de quàntum introduït?

Com hem posat de manifest en els ítems 9, 10, 11 i 12, els llibres de text ni tan sols
proposen un model de quàntum i l'usen en diverses situacions, sinó que van proposant
models diferents (que no són més que múltiples concepcions errònies de la dualitat) per
fer front a cada nova situació. Així, no és possible parlar de límits del model introduït. Com
a molt, i d'acord amb el que hem explicat en els ítems citats abans, alguns llibres apunten
al  caràcter  quantitatiu  de  la  funció  d'ona  i  introdueixen  el  concepte  d'orbital  com  a
aspectes que caldria seguir estudiant, però res no es diu del caràcter problemàtic de la
dualitat en aplicar-la a l'àtom ni de la controvèrsia que encara existeix entre la comunitat
científica.

Els resultats constaten que els llibres de text no contemplen els indicadors de comprensió
per a l'adquisició d'un model quàntic d'emissió i absorció, i això per diversos motius:
• Dels dotze aspectes analitzats en relació al model quàntic d'emissió i absorció de

radiació, nou  no estan contemplats en més de la meitat dels llibres de text. D'entre
ells destaquen cinc, que no són treballats de manera correcta en ningun llibre de
text:
◦ Pel que fa als fets experimentals que s'aborden, en ningun llibre s'exposen, per

a tots ells, els resultats experimentals que la física clàssica no va poder explicar.
A més, i com s'indica en l'ítem 14, no s'aborden els resultats experimentals amb
les  lleis  i  models  clàssics,  tot  posant  de  manifest  les  mancances  abans
d'introduir noves hipòtesis.
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◦ Ningun llibre treballa  de manera completa  els  espectres dels  gasos,  donant
compte de la freqüència de les línies que s'observen en els espectres d'emissió
i absorció de radiació i de la intensitat d'aquestes línies (ítems 3 i 5).

◦ Cap llibre discuteix la possibilitat que un electró podria interaccionar amb més
d'un fotó.  Tots accepten sense discutir-ho que la interacció es dóna sempre
entre un únic fotó i un electró, tot i que aquesta és una hipòtesi fonamental del
model sense la qual no es poden explicar els resultats experimentals.

◦ En ningun llibre s'estableix un model de quàntum explícit  que es mantinga i
s'aplique en diverses situacions. En canvi, proposen models de quàntum que
canvien sense discutir-ne els motius a mesura que avança la unitat i que no
s'apliquen a situacions experimentals amb finalitats explicatives o predictives.

A  més,  cadascun  d'aquests  aspectes  comentats  fa  referència  a  una  part
fonamental  dels  indicadors  de  comprensió:  la  presa  de  consciència  de  les
mancances de la física clàssica i la necessitat de noves hipòtesis que superaren
els models ja existents, l'adquisició d'un model d'emissió i absorció de radiació pel
que fa a la interpretació dels espectres i a la interacció fotó-electró i la superació
dels models clàssics d'ona i de partícula pel que fa a la naturalesa dels quàntums.
Amb tot, és realment complicat que un alumne puga arribar a adquirir i usar els
models quàntics.

• A excepció de l'efecte fotoelèctric,  no hi  ha cap altre  fet  experimental  que siga
tractat  en  tots  els  llibres  de text.  Això  posa de manifest  que tots  els  autors  el
consideren una prova experimental fonamental que va portar a l'establiment de la
física quàntica. Així mateix, el fet que no hi haja coincidència en cap altre aspecte
evidencia que existeixen àmplies discrepàncies respecte a què han d'aprendre els
alumnes en estudiar física quàntica en 2n de batxillerat, tot i el que estableix el
currículum sobre els continguts.

• Ningun dels  llibres de text  contempla cap de les característiques pròpies d'una
estructura  problematitzada:  no  introdueixen  un  problema  al  voltant  del  qual
organitzar la unitat, no parteixen d'un model clàssic d'emissió i absorció de radiació
de manera que aborden l'explicació de fets experimentals introduint directament
nous models (i, com hem mostrat en l'ítem 1, sense ni tan sols indicar què es vol
explicar), no aprofiten els models introduïts més enllà dels fenòmens que han servit
per  introduir-los  i  no  estableixen  límits  d'aplicació  dels  nous  coneixements  ni
problemes  oberts.  Amb  una  unitat  que  té  aquestes  característiques,  és  difícil
imaginar que els alumnes puguen donar sentit al que aprenen, la qual cosa els
porta  a  memoritzar  respostes  que  reprodueixen  de  manera  memorística  o
equacions que apliquen amb criteris  merament  formulístics,  com hem posat  de
manifest en analitzar els coneixements que tenen. 

Finalment, i com ja hem avançat, constatem que el fenomen experimental millor treballat
als llibres de text és l'efecte fotoelèctric: és l'únic fenomen que es treballa en tots els
llibres,  fins  a  sis  llibres  exposen  què  no  pot  explicar  la  física  clàssica  i  perquè,  s'hi
relaciona la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons que la integren i s'indica en
quatre  llibres  l'efecte  que  sobre  els  resultats  experimentals  té  una  modificació  en  la
intensitat de la radiació incident i s'aborda, en tots els textos, l'aspecte quantitatiu. A més,
com mostrarem tot seguit,  aquest és l'aspecte que més vegades apareix a les proves
d'accés a la  universitat.  Amb tot,  no és estrany que siga en la  qüestió  sobre l'efecte
fotoelèctric on es recullen més respostes correctes. 
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6.4.-  Resultats que mostren que les proves de selectivitat reforcen un
ensenyament merament operativista. 

Conscients de la importància que dóna el professorat a les proves d'accés a la universitat
i de la influència d'aquestes en l'ensenyament, hem analitzat les activitats proposades des
de juny de 2006 fins a juliol de 2014, d'acord amb els criteris establits en la xarxa d'anàlisi
X1-PAU. En total hem analitzat 30 activitats. Els resultats obtinguts es mostren en la taula
6.20 i en la taula 6.21.

Taula 6.20: Resultats que evidencien que les activitats proposades en les proves de 
selectivitat són de caràcter formulístic i memorístic. Xarxa d'anàlisi X1-PAU.
Tipus d'activitat N=30

%     (sp)

Quantitativa  formulística:  demanen  que  es  done  una  solució  a  una
qüestió numèrica de caràcter algorítmic.

60,0 (8,9)

Quantitativa  significativa:  demanen  que  els  càlculs  s'acompanyen
d'explicacions.

13,3 (6,2)

Qualitativa  memorística:  demanen  una  resposta  que  ha  estat
prèviament memoritzada.

16,7 (6,8)

Qualitativa significativa 10,0 (5,5)

Taula 6.21: Resultats que evidencien que l'efecte fotoelèctric i la hipòtesis de de
Broglie són els tòpics més comuns en les proves de selectivitat. Xarxa d'anàlisi X1-
PAU.
Emissió i absorció de radiació N=30

%   (sp)

Espectres 6,7 (4,6)

Efecte Fotoelèctric 43,4 (9,0)

Altres 13,3 (6,2)

Naturalesa quàntica de la llum o les partícules

De Broglie 33,3 (8,6)

Incertesa 3,3 (3,3)

Constatem que les activitats que es plantegen als alumnes en les proves d'accés a la
universitat afavoreixen l'ensenyament memorístic i formulístic. De fet, més de la meitat (el
60%) de les activitats que es proposen són de naturalesa formulística i, en elles, només
es  requereix  identificar  i  usar  les  equacions  que  relacionen  les  magnituds  que  s'hi
presenten o es demanen. Entre el següent tipus d'activitats més comunes trobem les de
caràcter qualitatiu memorístic (el 16,6%). En canvi, les activitats significatives en què es
demana que s'usen els coneixements per donar explicacions o fer prediccions no superen
la quarta part (el 23,3%).
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Pel que fa als tòpics treballats en les activitats, constatem que els dos que tenen major
presència són l'efecte fotoelèctric (amb un 43,4%) i la longitud d'ona de de Broglie (amb
un 33,3%). Conjuntament suposen el 76,7%, més de tres quartes parts de les activitats
proposades. En canvi, un fenomen quàntic que es troba en l'origen de la teoria quàntica
com són els  espectres  dels  gasos  o  un  concepte  central  d'aquesta  teoria  com és  la
incertesa, no arriben ni tan sols al 10%, tenint una presència pràcticament testimonial.  

Pel  que fa a la categoria  Altres (amb un 13,3%), agrupa un conjunt  d'activitats  sobre
fenòmens d'emissió i absorció de radiació que no es corresponen amb els espectres o
l'efecte fotoelèctric. Concretament, fan referència a l'energia dels fotons emesos per un
forn  de microones,  la  producció  de  raigs  X,  la  quantitat  de  fotons d'una determinada
radiació  i  la  longitud  d'ona  mínima  necessària  per  ionitzar  molècules.  En  elles,  es
requereix que els alumnes apliquen els coneixements quàntics més enllà dels fenòmens
que han servit per estudiar-los, presentant alhora alguna aplicació pràctica.

6.5. CONCLUSIONS

Els resultats obtinguts amb alumnes de batxillerat i universitat, amb professors de Física i
Química,  amb els  llibres  de text  i  les  activitats  proposades en les  PAU constitueixen
evidencien  de  què  les  fites  parcials,  els  indicadors  de  comprensió  i  els  obstacles
identificats per a la comprensió de com s'emet i absorbeix la llum són rellevants per a la
millora didàctica, com establíem en la primera hipòtesi. 

El qüestionari Q1-A, ha permés constatar que els alumnes no assoleixen els indicadors de
comprensió i  les fites parcials  a  través de l'ensenyament habitual.  La major  part  dels
alumnes desconeixen els resultats experimentals que van portar a establir hipòtesis per
superar els models clàssics d'emissió i absorció de radiació. Així mateix, no han adquirit
un model amb capacitat predictiva i explicativa, si bé un percentatge no menyspreable
d'ells aconsegueixen explicar correctament l'efecte fotoelèctric. Els alumnes tampoc són
capaços d'indicar per quins motius el model quàntic de radiació basat en la hipòtesi del
fotó no té cabuda dins la física clàssica, alhora que no han adquirit un model quàntic de la
radiació i dels electrons. Tot plegat, els seus coneixements de física quàntica són una
barreja de models clàssics i quàntics, que s'apliquen sense seguir un criteri coherent, i
que  es  caracteritza  per  l'ús  incorrecte  de  conceptes  quàntics  interpretats  sota  el
paradigma clàssic.

Els qüestionaris Q1-P i Q2-P posen de manifest que els professors de Física i Química
presenten  carències  que  afecten  a  la  comprensió  d'aspectes  clau  del  mecanisme
d'emissió i absorció de radiació i a la naturalesa dels quàntums. Així, els professors tenen
dificultats per identificar els resultats experimentals que van portar a l'establiment de les
hipòtesis  quàntiques  més  enllà  dels  tòpics  recollits  als  llibres  de  text,  alhora  que
desconeixen  en  gran  mesura  les  aplicacions  que  té  la  física  quàntica  en  la  vida
quotidiana.  A  més,  pel  que  fa  a  l'emissió  i  absorció  de  radiació  presenten  greus
mancances  per  explicar  la  formació  dels  espectres,  tot  i  que  interpreten  de  manera
correcta l'efecte fotoelèctric. Pel que fa a les contradiccions entre la física clàssica i la
quàntica,  aproximadament  la quarta  part  del  professorat  no sap quins motius tenia la
comunitat  científica  per  rebutjar  el  concepte  de  fotó,  la  qual  cosa  evidencia  un
coneixement pobre d'història de la ciència i la presència d'una imatge aproblemàtica del
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treball científic. Respecte al model de quàntum, els professors no imaginen la llum i els
electrons d'acord amb la interpretació de Copenhaguen sinó que continuen usant models
clàssics  en  el  pitjor  dels  casos  i  models  híbrids,  resultats  de  la  mescla  dels  models
clàssics amb els conceptes quàntics sense un criteri definit, en el millor.

Per últim, una anàlisi dels llibres de text de Física i de Química de batxillerat, tant del
primer com del segon curs, permet constatar que la presentació que es fa dels models
atòmics de Thomson i Rutherford no s'ajusta als models històrics i no mostra el caràcter
predictiu, alhora que la introducció del concepte de fotó no transmet una imatge de la
naturalesa de la ciència i el coneixement científic propera a les concepcions actuals. Tot
plegat  porta  als  alumnes  a  formar-se  una  imatge  ingènua  de  la  ciència  i  del  treball
científic.  Així  mateix,  no  permet  que  els  alumnes adquirisquen  un  model  d'àtom i  de
radiació que tinga capacitat predictiva en tant que els models introduïts es presenten com
a imatges pictòriques de la  realitat,  meres reproduccions a escala.  És més,  el  model
d'emissió i absorció de radiació i el model de quàntum és introduït de manera formulística
i  aproblemàtica, sense contemplar en gran mesura els indicadors de comprensió i  els
obstacles que cal superar per adquirir-los. L'anàlisi  de les activitats proposades en les
proves  d'accés  a  la  universitat  evidencia  que  aquestes  reforcen  aquest  caràcter
formulísitic i poc significatiu, a més de focalitzar l'estudi de la física quàntica exclusivament
en l'efecte fotoelèctric i la hipòtesi de de Broglie.

Hem d'emfatitzar  els  resultats  obtinguts  amb  els  estudiants  dels  diferents  nivells,  els
professors, els llibres de text  i les activitats proposades en les PAU són força coherents, i
això per diversos motius:
• L'efecte fotoelèctric és el fet experimental en el qual els professors i els alumnes

mostren, i els llibres de text presenten, menys concepcions errònies. És, a més,
l'únic que es treballa en tots els llibres de text i que presenta una major freqüència
d'aparició en les proves de selectivitat.

• Els espectres dels gasos són el fenomen en què es posen de manifest una major
quantitat i diversitat de concepcions incorrectes, tant entre els professors com entre
els  alumnes.  De  l'anàlisi  dels  llibres  de  text  es  desprén,  també,  que  el  model
d'emissió que introdueixen només explica parcialment aquest fenomen: no aborda
els espectres d'absorció, la intensitat de la radiació emesa o els espectres d'altres
gasos, limitant-se en la majoria dels casos a la interpretació de les freqüències
d'emissió  de  l'hidrogen.  No  és  estrany,  llavors,  que  aquest  siga  l'aspecte  dels
espectres en què els professors i els alumnes incorren en menys errors. 

• L'efecte Compton, tot i la importància que té en l'establiment del model quàntic de
radiació, no es troba present en les PAU i només el treballen dos llibres de text
(només un ho fa correctament). El professorat no el coneix en profunditat (la major
part d'ells només és capaç de descriure el que veu en l'esquema que habitualment
presenten els llibres de text o de llegir l'equació) alhora que només els estudiants
del grau de física (i  menys de la meitat) són capaços d'identificar què no podia
explicar en ell la física clàssica. 

• Els professors i els estudiants del Grau de Física són capaços d'identificar motius
que tenia la comunitat científica per no acceptar la hipòtesi del fotó d'Einstein. En
canvi,  el  percentatge  d'alumnes  de  batxillerat  i  de  Telecomunicacions  és
significativament menor. Les reticències que va tindre la comunitat científica per
acceptar el concepte de fotó es treballen de manera molt irregular als llibres de
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text, afavorint una imatge de creixement lineal de la ciència que impedeix que els
alumnes se n'adonen (i superen) del problema ontològic que afecta al model de
radiació i de partícula elemental que han adquirit a través de la física clàssica.

• Els  llibres  de text  no  introdueixen  un  model  coherent  de  quàntum,  ni  per  a  la
radiació ni per als electrons. Ni tan sols presenten un model clar que puga ser usat
en  diverses  situacions  amb  caràcter  explicatiu  i  predictiu.  En  tots  els  textos
consideren els quàntums com ens que tenen una naturalesa dual, i fins i tot en
alguns d'ells aquesta dualitat s'interpreta de maneres diferents en funció del context
en què s'usa. Això respon a les exigències de les PAU, en les quals la hipòtesi de
de Broglie, d'acord amb la qual les partícules materials tenen una ona associada,
és el  segon tòpic més freqüent.  Que, a més, els professors tampoc tinguen un
model de quàntum que supere els models clàssics sense caure en models híbrids
impossibilita que els alumnes puguen superar els obstacles associats, com hem
constatat.

Amb  tot,  podem  afirmar  que  és  l'ensenyament  habitual  el  responsable  del  mal
aprenentatge  de  la  física  quàntica.  Pensem  que  el  disseny  d'una  unitat  amb  una
estructura  problematitzada  que  pose  als  alumnes  en  el  paper  d'investigadors  novells
guiats pel  professor,  obligant-los a establir  i  posar a prova hipòtesis que els porten al
desenvolupar  i  usar  models,  en  la  que  es  contemplen  els  obstacles  detectats  en  la
investigació històrica i epistemològica, permetrà aconseguir un aprenentatge significatiu
que porte a una millora substancial dels resultats presentats en aquest capítol.
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Capítol  7.  Proposta  d'una  seqüència  didàctica  per
abordar el problema "Com s'emet i absorbeix radiació?"
en batxillerat

Una vegada hem posat de manifest la rellevància didàctica dels indicadors de comprensió
i dels obstacles identificats en l'adquisició d'un model d'emissió i absorció de radiació i un
model de quàntum, tenim un coneixement detallat que, partint de l'estructura proposada
en el capítol 3 per a la unitat “Com s'emet i absorbeix radiació? ”, ens permet dissenyar un
programa-guia d'activitats per avançar en la consecució de la fita orientadora i les fites
parcials establides.

El programa-guia d'activitats que presentem en aquest capítol,  destinat a alumnes que
estudien la matèria de Física de 2n de batxillerat, està completat amb comentaris que
orienten  al  professorat  sobre  com  introduir  les  activitats,  sobre  possibles  respostes  i
dificultats dels alumnes i  sobre com actuar per superar-les. Així  mateix,  s'inclouen els
comentaris  que fan els  alumnes a l'aula,  les preguntes comunes,  les mancances que
poden tindre en altres camps de la física i que poden afectar al desenvolupament de la
unitat  i  tots  aquells  aspectes  que es  desprenen  de  l'experiència  assolida  després de
posar-lo en pràctica i millorar-lo durant 6 anys. Amb això evitem haver de repetir algunes
seccions en capítols posteriors i oferim la darrera versió per a classe.

Les activitats que formen part del procés d'avaluació contínua, marcades com AV, han
estat encomanades als alumnes per fer-les a casa i lliurar-les al dia següent. El professor
ha  marcat  els  errors  i  els  ha  comentat,  sense  donar  la  resposta  correcta,  i  les  ha
retornades als autors. Els alumnes han tingut l'oportunitat de corregir els aspectes que el
professor havia marcat i tornar-les a lliurar per a una segona correcció, que era definitiva.
Respecte a les recapitulacions, la primera d'elles ha estat encomanada per fer-la a casa i
lliurar-la.  El  professor  l'ha  retornada comentada juntament  amb una “recapitulació  del
professor”, que també adjuntem. 

7.1. Programa-guia de la unitat “Com s'emet i absorbeix radiació?”
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Com s'emet o absorbeix radiació?

Des de molt antic, les persones hem usat aparells i materials molt diversos per aconseguir
llum: torxes, pólvora, bombetes incandescents, tubs fluorescents, etc. Així mateix, sabem
que la matèria reacciona de formes molt diverses en captar llum: pot escalfar-se, reflectir-
la,  permetre  el  seu  pas  (transparència),  “emmagatzemar-la”  durant  una  estona
(fosforescència) o produir corrents elèctrics (plaques fotoelèctriques).

Es mostren diverses formes de produir llum. En la part superior esquerra s'observen dues flames de colors
obteses en cremar diferents sals. La imatge superior dreta mostra la llum emesa per un llum led de baix
consum. L'estrela de la part inferior esquerra llueix durant diversos minuts una vegada s'ha apagat la llum. A
l'esquerra i baix es mostra un carnet de conduir il·luminat amb llum ultraviolada, s'observen perfectament els
elements de seguretat anticòpia.

Durant  aquest  curs  hem  estudiat  què  és  la  llum  i  hem  explicat  diversos  fenòmens
lluminosos, però en cap moment ens hem parat a analitzar com es genera o s'absorbeix, i
en general com interacciona amb la matèria.  Sabem que la matèria està formada per
àtoms, i que aquests contenen un nucli positiu i electrons, i que la llum està formada per
ones, camps electromagnètics que vibren amb una determinada freqüència i amplitud.
Tanmateix, no sabem què els ocorre als àtoms quan s'emet o absorbeix llum. Trobar un
mecanisme que permeta explicar l'emissió i  absorció de radiació sembla que sols pot
aportar matisos a tot allò que hem estudiat fins ara. Però, és realment així?

A1.- Indiqueu què podem fer per emetre llum.

C.-  Es  poden  veure  alguns  vídeos  sobre  l'emissió  de  llum  en
http://www.youtube.com/user/pacosavall?ob=0&feature=results_main

Volem posar de manifest que hi ha moltes formes d'emetre llum, fent explícits aparells i
fenòmens el funcionament dels quals estudiarem més endavant. Veiem així que la matèria
emet llum en condicions diverses, comencem a fer-nos preguntes sobre el mecanisme que
permet donar compte de l'emissió de llum: és sempre el mateix? Per què de vegades la
matèria s'escalfa i de vegades no? Què podem fer per canviar el color o la intensitat de la
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llum emesa en cada cas? 

Podem obtindre llum:
• Escalfant o cremant objectes: posant un tros de metall prop d'una flama, cremant un

tros de paper, etc. 
◦ Cremant sals, com es fa en les bengales o focs d'artifici per obtindre llums de

colors.
◦ Escalfant objectes amb un corrent elèctric: una bombeta ordinària de filament de

tungstè, els tubs d'una estufa o d'una torradora de pa, etc.
• Fent passar un corrent a través d'un gas (en aquest cas el gas no s'escalfa): Un tub

fluorescent, una bombeta de baix consum (si toquem el tub o la bombeta amb la mà
comprovem que no s'escalfa, això pot portar a pensar que la producció de llum té
lloc mitjançant un mecanisme diferent al de la bombeta de filament).

• “Acumulant radiació per absorció”: Els adhesius fluorescents que brillen durant uns
minuts en la foscor.

• Per procediments químics o biològics: Animals que tenen la capacitat de produir
llum, tubs que en trencar-los fan llum durant unes hores, etc.

A2.-  Observeu  la  llum  emesa  per  alguns  dels  objectes  indicats  abans  amb  un
espectroscopi. Aquest instrument vos permetrà conèixer amb detall la composició de la
llum ja que la descompon en les freqüències que la formen. Descriviu el  que veieu i
penseu com podem canviar les seues característiques (la distribució de freqüències o
colors i la intensitat).

C.- L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els espectres com a instrument d'anàlisi de la
llum.  Els  alumnes han d'aprendre  que la  llum que  observen  està  formada per  diverses
freqüències (que ens permeten quantificar la magnitud “color”) i  que cada freqüència pot
tindre una intensitat diferent (treballarem amb la intensitat amb caràcter qualitatiu durant tota
la unitat). Entre les idees prèvies dels alumnes respecte a la interpretació dels espectres
trobem les següents:

• Que  un  espectre  és  un  fantasma:  no  associen  el  concepte  espectre  a  la
descomposició de radiació.

• Que tots els espectres són iguals, sempre estan tots els colors: no reflexionen sobre
la posició de les línies,  la quantitat de línies, la presència de “zones negres” en
l'espectre... com sempre veuen colors diuen que tots els espectres són iguals. Una
altra  possibilitat  és  considerar  que  sempre  estan  observant  l'arc  de  Sant  Martí
perquè veuen molts colors, tant si observen un espectre discret com continu.

• Consideren que un espectre és continu si s'emet de forma continuada en el temps.
L'espectre de l'hidrogen el consideren continu perquè es pot veure contínuament, el
del  Sol  també...  uns  espectre  seria  discontinu  quan  sols  es  veu  temporalment
(possiblement la idea ve de què el Sol sempre emet, no s'apaga, mentre que un
llum espectral sols emet quan està connectat).

• Consideren que les línies de l'espectre són la llum, com si la font emetera les línies
que  s'observen  en  l'espectre.  Cal  emfatitzar  la  idea  que  l'espectre  és  la
descomposició de la llum que emet la font en freqüències i que la forma (línies,
cercles, etc.) depén de la secció del feix lluminós, és a dir, si en lloc d'una escletxa
vertical  l'espectroscopi  tinguera un forat  circular  s'observarien forats  circulars  de
colors.

• En estudiar  els  espectres  d'absorció,  consideren  que el  gas  absorbeix  totes les
radiacions i emet de nou les que apareixen en l'espectre d'absorció, com si fóra una
fluorescència o fosforescència. 

Caldrà  tindre-les  en  compte  i  definir  correctament  els  conceptes  d'espectre  continu  i
discontinu i d'espectre d'emissió i absorció.

En observar la llum de l'exterior  de l'aula amb l'espectroscopi es comprova que està
formada per tots els colors de l'arc de sant Martí. Això indica que totes les freqüències
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estan presents en la llum blanca. Aquest és el que anomenem un espectre continu. De
vegades, algun color és més brillant que altres, la qual cosa indica que eixes freqüències
tenen una major intensitat. En eixe cas, la llum no és completament blanca, sinó que
presenta matisos.

En observar la llum emesa per una bombeta de filament de tungsté s'observa un espectre
continu,  amb tots  els  colors,  però  la  zona  corresponent  al  groc  presenta  colors  més
brillants, això ens indica que eixes freqüències tenen major intensitat, per això veiem la
llum amb tonalitat groga. El mateix ocorre en escalfar qualsevol sòlid (i  líquid), amb la
diferència que quant més calent està el material  més groga es veu la llum, arribant a
veure's blanca per a materials molt calents i roja per a materials més freds. A més, es pot
comprovar també, escalfant qualsevol metall, que la llum es torna menys intensa quan
més fred està el material.

En escalfar sals amb el bunsen s'observen flames de colors i que el color és funció de la
composició de la sal usada, la temperatura sols afecta a la intensitat, però no al color. Açò
posa de manifest que el comportament dels gasos és diferent al de sòlids i líquids, en
aquest cas el color depén de la composició. Per aprofundir en aquest aspecte podem usar
gasos aïllats dins de tubs de vidre.

Quan es fa aquesta descomposició per a la llum emesa pels gasos dels tubs espectrals
s'observa que l'espectre presenta sols unes poques línies de color separades per bandes
negres, com es veu en la figura. Aquest és un espectre discret (no continu). Es comprova,
a més, que el color de les línies que emet un gas és sempre igual, independentment de la
seua  temperatura  i  del  mètode  emprat  per  obtindre'l. En canviar  la  temperatura  sols
s'observa un canvi en la intensitat de les línies, a major temperatura les línies són més
intenses. L'emissió de l'espectre dura tot el temps que el tub està connectat, i durant eixe
temps s'emet radiació “contínuament” (sempre s'està emetent). 

C.- Emfatitzem que continu i  discret  no fa referència a la duració de l'emissió sinó a la
distribució de les freqüències presents en l'espectre.

Espectre d'emissió de l'hidrogen. S'observa que la intensitat de les freqüències més altes és menor que la
de les més baixes.

Tenint en compte el que sabem de la llum podem dir que: 
• Cada gas dóna lloc a una distribució de línies de colors diferent en la qual sols

apareixen uns pocs colors, per tant sols hi haurà unes poques freqüències.
• Les línies són de diferent intensitat, cosa que implica una amplitud d'ona diferent

per a cada freqüència, com vam estudiar en la unitat d'oscil·lacions i ones.
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Aquestes “empremtes de color” també es poden obtindre si es fa passar llum blanca a
través d'un recipient que conté el gas o a través d'una dissolució. Ara bé, en aquest cas hi
ha una diferència fonamental: s'observava l'arc de Sant Martí complet (com correspon a la
llum blanca) però amb un conjunt de línies negres superposades, com es mostra a la
figura. Aquest espectre rep el nom d'espectre d'absorció.

Esquema del muntatge per obtindre un espectre d'absorció

Espectre d'absorció de l'hidrogen.

A2b.-  Observeu  alguna  relació  entre  l'espectre  d'emissió  i  absorció?  Com  seran  els
espectres d'absorció de la resta dels gasos que hem usat?

C.- S'observa que les freqüències de les línies en els espectres d'emissió i absorció són les
mateixes. Establim així una relació entre els espectres que reforça la idea de què l'espectre
depén de l'estructura interna dels àtoms del gas.

Com l'espectre de cada gas és sempre el mateix i a més és únic, es poden usar tècniques
espectroscòpiques  per  determinar  la  composició  de  mostres  materials. De  fet,  la
introducció de l'espectroscòpia va permetre la determinació de la composició del Sol: AC1

Resulta  absurd  pensar  que  els  fenòmens  d'emissió  i  absorció  de  radiació  són  sols
interessants  per  obtindre  flames  de  colors  o  identificar  substàncies.  La  nostra  vida
quotidiana està completament inundada d'objectes que aprofiten l'emissió i absorció de
radiació per al seu funcionament, molts d'ells passen desapercebuts però són instruments
fonamentals en les nostres vides.

A3.-  Indiqueu  innovacions  i  aplicacions  tecnològiques  relacionades  amb  l'emissió  i
absorció de llum que hagen suposat un avanç científic o una millora de la qualitat de vida.

C.- Aquesta activitat pretén generalitzar i anar més enllà del que és l'emissió de llum visible,
tot  considerant  altres  tipus  de  radiacions  no  visibles  i  introduint  l'absorció.  Entre  les
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possibles respostes podem trobar:
•Emissió.
◦Aconseguir llum d'un color determinat (o radiació d'una freqüència determinada) que pot
ser útil  per diversos motius: senyals d'emergència, rètols publicitaris,  focs d'artifici,  llums
ultraviolats per a identificació de bitllets, bronzejat, o Raigs X per a radiografies, etc. Quin
mecanisme permet controlar la freqüència de la llum que s'emet (infraroig, visible, UV, etc.)?
◦Identificar la composició dels cossos, fins i tot objectes celestes. Quina relació hi ha entre
la composició d'una flama i el color que emet? Com sabem quina composició té el sol i
estreles més llunyanes?
◦Aconseguir llum amb el mínim consum energètic: el tub fluorescent, el led i les bombetes
de baix consum. Com funcionen? Quin mecanisme permet explicar que emeten radiació
sense escalfar-se? Què fa el gas que hi ha al seu interior? Observem el seu espectre i
veurem que la llum que emeten no és “blanca” com la del Sol.
◦Radiacions amb utilitat tecnològica: el Làser i totes les seues aplicacions (mèdiques, el
CD, DVD, punters, etc.), el microones, la WIFI, el bluetooth...
◦Materials fluorescents i fosforescents que faciliten la visualització en condicions de baixa
lluminositat. Com poden emmagatzemar llum (o energia)?

Es tracta de plantejar el problema que afrontarem durant la primera part de la unitat: Quin
mecanisme permet donar compte de l'emissió de llum? Tots els materials estan formats per
àtoms, però, què ocorre per a què emeten llum d'una manera o d'altra?

•Absorció.
◦Les plaques solars: Què fa la llum en la placa que permet generar electricitat? Per què
això no ocorre en altres materials? Val qualsevol llum, radiació o energia (escalfant-les no
emeten corrent) per fer-les funcionar (per la nit no funcionen)? 
◦Els enregistradors d'imatge: càmeres de foto, càmeres de vídeo, paper fotogràfic per a
revelat de fotos, les antigues pel·lícules sensibles a la llum, etc. Què fa la llum als materials
per “marcar-los”? Com s'enregistra la informació que transmet la llum?
◦Els detectors: cèl·lules fotoelèctriques de portes d'entrada, d'alarmes, de comptadors, etc.
◦Els efectes biològics de les radiacions: Què fa la llum en el nostre ull  que ens permet
veure? I en la nostra pell per bronzejar-nos? Per què es produeixen càncers de pell?

Plantegem així el segon dels problemes: com interacciona la llum amb la matèria de forma
que  la  matèria  “enregistre”  eixa  interacció?  Per  què  fa  falta  llum per  aconseguir  eixos
efectes i no val qualsevol altre tipus d'energia?

Cal  portar  diversos  d'aquests  aparells  i  observar  el  problema:  negatius  fotogràfics  i
fotografies revelades,  plaques fotoelèctriques,  bombetes de baix  consum, leds,  objectes
fluorescents i fosforescents, cartells de perill  per radiació... Pretenem plantejar preguntes
amb dues finalitats: captar l'interés de l'alumnat tot mostrant la quotidianitat del problema
que anem a treballar i plantejar preguntes relacionades amb la investigació que realitzarem
tot seguit.

La gran quantitat d'aplicacions esmentades justifiquen la importància del tema que tenim
entre mans: Establir un mecanisme que permeta explicar l'emissió i absorció de radiació
Una vegada hem marcat l'objectiu, hem de plantejar-nos una estratègia que ens permeta
avançar.

A4.- Plantegeu qüestions que considereu important abordar per establir un mecanisme
d'emissió i absorció de radiació.
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El pla que, com a estratègia, seguirem serà:

1.- Elaboració d'un primer model que explique el cas més senzill d'emissió i absorció de
radiació: els espectres dels gasos.
2.- Posada a prova del model elaborat.

2.1.- La quantització de l'energia en els àtoms és independent de com s'interacciona
amb ells?

2.1.1.- L'experiment de Franck i Hertz.
2.1.2.- Il·luminació del gas amb llum monocromàtica.

2.2.- Està quantitzada l'energia de la radiació?
2.2.1.- L'efecte fotoelèctric.
2.2.2.- L'efecte Compton.

3.- Possibles aplicacions del model elaborat.
4.- Recerca d'un cos de coneixements coherent.
5.- Limitacions dels nous coneixements i problemes oberts.

Començarem estudiant el cas més senzill: els espectres dels gasos. És el més senzill en
tant que podem considerar que els gasos estan formats per àtoms aïllats amb molt poca
interacció entre ells, és la matèria que presenta una composició i estructura més senzilla.
Els  espectres  dels  gasos  són  també  els  més  senzills,  els  que  presenten  menys
freqüències.  A més,  en  el  cas  dels  gasos  tenim  evidències  experimentals  de  què  la
radiació emesa depén únicament de l'estructura atòmica, mentre que per a sòlids i líquids
s'obtenen espectres continus que depenen de la temperatura però no del material emprat
per emetre radiació. D'entre tots els gasos el més senzill és l'hidrogen, que considerarem
format per un nucli positiu i un electró orbitant al seu voltant (en tot moment considerarem
que és aquesta l'estructura bàsica dels àtoms: un nucli positiu i electrons al seu voltant).

Tenint això en compte, sempre que abordem un problema referent a l'emissió i absorció
de radiació ens haurem de preguntar: 
• Quina estructura té la matèria responsable d'eixa emissió o absorció?
• Quina estructura té la llum que s'emet o absorbeix?
• Què ocorre (mecanisme) per a què tinga lloc l'emissió i absorció? 

Una vegada tinguem un model  que explique la formació dels espectres el  posarem a
prova, i el modificarem en cas que siga necessari, per donar compte d'altres fenòmens
d'emissió i absorció de radiació: l'efecte fotoelèctric i l'efecte Compton.

Tot seguit usarem el nou model per explicar el funcionament d'aparells tecnològics i de
fenòmens quotidians relacionats amb l'emissió i absorció de radiació, molts dels quals han
estat ja observats en començar el nostre estudi.

Finalment, buscarem una forma d'integrar els nostres avanços en la física coneguda fins
el moment tot buscant unes lleis generals i de caràcter universal.
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1.-  Elaboració d'un primer model que explique el cas més senzill d'emissió i
absorció de radiació: els espectres dels gasos

En els sòlids i els líquids existeix una interacció important entre els àtoms i molècules que
els  formen,  cosa  que  impedeix  considerar-los  com  entitats  aïllades  responsables  de
l'emissió de radiació.  En canvi,  en els  gasos enrarits  la interacció entre els àtoms és
menyspreable i això fa pensar que els àtoms individuals són els responsables de la llum
emesa. Les evidències experimentals reforcen aquest raonament i posen de manifest que
l'espectre dels sòlids i líquids és molt semblant mentre que l'espectre de cada gas és únic.

D'entre tots els espectres, el més senzill  és el de l'àtom d'hidrogen, que només conté
quatre freqüències. Aquest àtom és, a més, el més senzill  de tots, i  consta d'un nucli
positiu format per un únic protó i un electró orbitant al seu voltant. Sent així que es tracta
de l'espectre i l'àtom més senzills, busquem un mecanisme que permeta explicar com un
tub  amb  milions  d'àtoms  com  aquest  emet  ones  electromagnètiques  de  quatre
freqüències.

A5.- Proposeu un mecanisme que permeta explicar què els ocorre als àtoms d'hidrogen
en escalfar-los i com emeten llum.

C.-  L'objectiu  d'aquesta activitat  i  les següents és posar a prova un mecanisme clàssic
d'emissió de radiació basat en el model atòmic de Rutherford i la concepció ondulatòria de la
radiació. De l'anàlisi detallada d'aquest mecanisme es conclourà que no pot donar compte
de forma satisfactòria de la formació dels espectres atòmics en tant que hi ha aspectes que
no pot explicar. A més de familiaritzar l'alumnat amb els processos clàssics d'emissió de
radiació ha de permetre que prenguen consciència de les dificultats insuperables a què
s'enfrontava la física clàssica en intentar explicar els processos d'emissió de radiació.

Es pot establir un possible model d'emissió a la llum de la teoria electromagnètica. Tenint
en compte que l'electró és una càrrega oscil·lant, el moviment orbital donarà lloc, sens
necessitat  d'escalfar,  a  una  ona  electromagnètica  que  es  propaga  a  velocitat  c  i  la
freqüència de la qual coincideix amb la freqüència orbital de l'electró. El procés és el que
es mostra a la figura. 

L'electró,  en  moviment  orbital,  realitza  un  moviment  oscil·latori  que  genera  una  ona
electromagnètica  que  es  propaga  per  l'espai.  La  freqüència  de  dita  ona  coincideix  amb  la
freqüència d'oscil·lació de l'electró, és a dir, amb el número de voltes per segon. Es representa el
front d'ona esfèric i la longitud d'ona.

La  presència  de  molts  àtoms  permet  explicar  la  formació  de  radiació  de  diverses
freqüències  al  mateix  temps,  en  tant  que l'electró  de  cada àtom pot  vibrar  de  forma
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diferent.  Si  l'espectre  té  4 línies hem de concloure que cada àtom vibra  en un de 4
possibles moviments? Per què no hi ha més freqüències?

Dos possibles estats de vibració de l'àtom d'hidrogen. En el primer l'electró pateix una força F
d'atracció  cap  al  protó  i  es  mou  amb  una  velocitat  v.  Això  el  fa  girar  amb  una  freqüència
determinada, emetent radiació d'eixa freqüència. En l'altre estat l'electró es troba més a prop del
nucli, la força d'atracció és major, com també ho és la velocitat orbital. En aquest cas la freqüència
de rotació és major, motiu pel qual dóna lloc a radiació de més freqüència. La presència de 4 línies
espectrals es pot explicar si es considera que existeixen 4 possibles formes de vibració (4 estats).

Si escalfem el gas a una temperatura major cabria esperar que tots els àtoms vibraren
amb més energia,  i  per  tant  en  òrbites  més allunyades del  nucli.  Això  donaria  lloc  a
freqüències diferents i a un espectre amb les línies en una altra posició. Però això no
ocorre, el color de les línies no depén de la temperatura. Una altra dificultat es presenta
quan deixem d'aportar energia. L'abordem en l'activitat següent.

A6.- Situeu en un diagrama d'energia, de forma qualitativa, l'energia dels àtoms que estan
emetent radiació. Useu el diagrama d'energia per interpretar què li  ocorre a l'electró a
mesura que s'emet radiació, d'acord amb el mecanisme que heu proposat abans. 

Si l'electró està oscil·lant en òrbita fixa al voltant del nucli ocupa una posició fixa en el
diagrama d'energia en tant que la seua energia és constant, així ho representem en el
diagrama d'energia (representem 4 energies possibles corresponents als valors de cada
moviment orbital). Tenint en compte que la línia roja és la més intensa, podem suposar
que  hi  haurà  més  àtoms  vibrant  amb  eixa  freqüència  i  emetent  més  energia  a  eixa
freqüència, això explicaria la diferència d'intensitats de les línies. Hem de tindre en compte
que l'energia total de l'àtom és negativa ja que l'electró està lligat al nucli i no pot escapar
si no se li aporta l'energia necessària per fer-ho.
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Energies amb les quals oscil·len els àtoms d'hidrogen en cas que es complisca el model proposat.
D'acord amb el model proposat, els àtoms que tenen més energia oscil·laran amb una freqüència
menor i emetran llum de menor freqüència. 

En tant que l'ona emesa per l'àtom té energia, aquest ha d'anar cedint-la per mantindre
l'emissió, això farà que cada vegada oscil·le més a prop del nucli fins que finalment xoque
amb ell, com es mostra en el diagrama inferior.

A mesura que l'electró emet radiació perd energia la qual cosa el porta a moure's cada vegada en òrbites
més pròximes al nucli, seguint la trajectòria marcada en el diagrama d'energia i emetent radiació de major
freqüència.

Podem suposar que l'energia que aportem ajuda a compensar la que es perd per radiació.
Però, què passaria si, de sobte, augmenta o disminueix l'aportació d'energia? No cabria
esperar  un  canvi  en  el  moviment  orbital  de  l'electró  i  en  la  freqüència  de la  radiació
emesa? Això portaria a què l'espectre emés pels àtoms hauria de ser continu i contindre
tots els colors, ja que qualsevol canvi en el moviment orbital de l'electró per moure's en
una òrbita diferent suposa el pas per totes les òrbites intermèdies i un canvi progressiu de
la freqüència, motiu pel qual totes les freqüències s'haurien de reflectir en l'espectre.
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A més, el moviment continu de l'electró en l'òrbita suposa que la matèria sempre emet
radiació (perquè els electrons sempre giren al voltant del nucli), amb la qual cosa quan
cesse l'aport energètic l'àtom hauria de perdre tota la seua energia i col·lapsar, emetent
de nou un espectre continu.

A7.-  Com  que  els  àtoms  són  estables,  el  mecanisme  d'emissió  de  llum no  pot  ser
l'anterior. Establiu un possible mecanisme que permeta superar les dificultats a què ens
enfrontem. Concretament, que permeta explicar que:
• Els àtoms són estables.
• La radiació emesa pel gas sempre té les mateixes freqüències.
• Unes línies són més intenses que altres.

A7b.- El físic Niels Bohr va proposar un model per explicar l'emissió i absorció de
radiació pels àtoms. Prengueu-les en consideració i valoreu si suposen un avanç
en el nostre problema:

• Els  electrons  dels  àtoms  sols  poden  orbitar  en  uns  pocs  estats
estacionaris, caracteritzats per una energia fixa. En ells orbiten al voltant
del nucli d'acord amb les lleis de la mecànica però sense emetre energia.

• Qualsevol  canvi  en  l'àtom  implica  el  pas  de  l'electró  d'una  òrbita
estacionària a una altra.

• La freqüència de la radiació monocromàtica emesa o absorbida en una
transició depén de les energies inicials i finals, d'acord amb l'expressió 

∣E f−E i∣=h· ν

on  Ei i  Ef són  l'energia  de  l'àtom  en  l'estat  inicial  i  final, ν és  la
freqüència i h és una constant.

C.- Es planteja als alumnes la necessitat de fer hipòtesis que contradiguen la física clàssica i
que permeten superar el problema a què ens enfrontem. Si els alumnes no aporten les
seues hipòtesis introduïm les hipòtesis de Bohr (activitat 7b) com una possibilitat addicional,
tant unes com altres seran analitzades per determinar en quina mesura donen compte dels
resultats experimentals.

L'experiència  ens  diu  que  una  de les  hipòtesis  que  estableixen  el  alumnes és  que  els
electrons orbiten al voltant del nucli sense emetre energia. Sols emeten radiació quan se'ls
aporta  energia (emeten radiació  per  no abandonar l'òrbita  en què es troben,  és com si
expulsaren l'excés d'energia per no canviar el seu moviment). Amb aquesta hipòtesi es resol
el problema de l'estabilitat de l'àtom i  es pot donar compte de l'existència de 4 línies en
l'espectre si s'accepta que l'electró sols pot orbitar en una de 4 òrbites possibles. L'àtom sols
pot estar en 4 llocs en el diagrama d'energia i no pot eixir d'ells perquè tota l'energia que
absorbeix l'emet. A aquesta l'anomenarem Hipòtesi de les òrbites constants7. 

Amb aquest model, unes línies espectrals són més intenses que altres perquè hi ha més
electrons  en  una  determinada  òrbita  que  en  altra.  Pel  que  fa  a  l'absorció,  cada  àtom
absorbirà sols la radiació corresponent a aquella freqüència amb què orbita l'electró. A nivell

7.- Cal dir que no sempre llancen aquesta hipòtesi, insistir en ella en excés no porta a resultats positius, més bé el
contrari. En la seqüència d'activitats es contempla el cas en què els alumnes insistisquen en ella, permeten posar-la a
prova, de la mateixa forma que les hipòtesis de Bohr.
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qualitatiu aquesta hipòtesi resol els problemes plantejats, tot i que viola el que sabem sobre
electromagnetisme: els electrons orbiten sense emetre energia.

Hipòtesis  de  Bohr:  Per  donar  compte  de  la  formació  de  les  línies  espectrals  cal  que
primerament  analitzem  la  imatge  de  l'àtom  que  se'n  desprén  d'aquestes  hipòtesis,  tot
emfatitzant les característiques mecàniques i  energètiques i les diferències amb la física
clàssica. 

D'acord amb la primera hipòtesi (en l'ordre que estan les de Bohr en l'activitat 7b) l'electró
no pot orbitar a qualsevol distància del nucli, sinó sols a unes distàncies fixes. Tanmateix,
a diferència del que estableix l'electromagnetisme, l'electró no emet energia quan es mou
en la seua òrbita. Mentre l'electró es manté en òrbita estable sí es compleixen les lleis de
la mecànica: una força centrípeta és la responsable del moviment orbital de l'electró de
forma que per a òrbites més allunyades la força d'atracció és menor, la velocitat de rotació
és menor però l'energia mecànica del sistema és major. L'àtom sols pot estar en uns pocs
llocs del diagrama d'energia.

La combinació de la segona i tercera hipòtesis permet explicar la formació de les línies
espectrals. Quan es produeix un canvi en l'àtom l'electró passa necessàriament a un altre
estat estacionari, no poden haver canvis intermedis. La diferència d'energia entre els dos
estats estacionaris s'emet en forma de radiació electromagnètica la freqüència de la qual
ve determinada per l'expressió de la tercera hipòtesis. Com podem observar, la freqüència
de la radiació ja no és la freqüència orbital de l'electró, com preveu l'electromagnetisme,
sinó que ve determinada per la diferència d'energies dels estats estacionaris entre els
qual es produeix la transició8.

L'electró es troba orbitant el nucli en una òrbita estable sense emetre energia, en contra del que estableixen
les lleis  de l'electromagnetisme.  Quan l'electró  canvia  d'una òrbita  a  una altra  de menor energia  emet
radiació. La freqüència de dita radiació està relacionada amb la diferència d'energia de l'àtom en l'estat
inicial i final.

La formació de diferents línies és causada per l'existència de diferents transicions en el
col·lectiu d'àtoms. En tant que cada àtom pot realitzar una transició diferent la suma de
totes les radiacions emeses dóna lloc a les diferents línies de l'espectre. La presència de
línies de major intensitat es deu a què hi ha un major nombre d'àtoms que realitzen eixa
transició, donant lloc a una ona de major amplitud (i major intensitat) com a conseqüència
de la suma de totes les contribucions individuals.

8.- Bohr va establir que la freqüència de la radiació emesa era la mitjana de la freqüència orbital de l'electró en l'estat
estacionari inicial i final. 
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Aquest mecanisme d'emissió és completament diferent al que considerem vàlid per a les
ones: una ona representa la propagació d'una vibració, una energia que s'emet durant un
cert  temps  i  que  es  propaga  per  l'espai  ocupant  un  volum.  Ara  estem proposat  que
l'electró fa un canvi d'òrbita i emet llum, amb una determinada freqüència. És que la llum
es pot emetre “de colp”, sense necessitat d'una vibració? 

Tot i ser contraries al que havíem establit fins el moment, anem a posar a prova aquestes
hipòtesis, en tant que semblen les úniques que eviten la destrucció de l'àtom i que poden
donar compte de l'existència d'unes poques freqüències en la llum emesa.

A8.- Establiu formes de posar a prova les hipòtesis establides.

Podem  recórrer  a  fets  experimentals  coneguts  per  descartar  alguna  de  les  hipòtesis
establertes. Si els electrons no poden abandonar la seua òrbita, com estableix la hipòtesi de
les òrbites constants, de cap forma no podem donar compte de fenòmens elèctrics com la
ionització  o  els  processos  de càrrega  i  descàrrega  de materials  per  fregament  o  altres
procediments. Així mateix, es fa difícil entendre la conductivitat com un corrent d'electrons
que flueix  a  través  d'un material.  La possibilitat  d'arrancar  electrons a  un àtom amb la
corresponent aportació energètica està contemplada en les hipòtesis de Bohr. 

Un altre detall  a tindre en compte és que la presència de 4 línies en l'espectre implica
l'existència de 4 tipus d'àtom d'hidrogen. El model proposat per Bohr no implica l'acceptació
d'àtoms diferents. 

A més de les dificultats per explicar fets ja coneguts se sumen noves dificultats: l'existència
sols de 4 òrbites fixes no dóna cabuda a cap altra línia espectral, en canvi, les hipòtesis de
Bohr  permeten  l'emissió  de  més  de  4  línies  espectrals.  Si  existeixen  diversos  estats
estacionaris  i  diverses  transicions  possibles  ha  d'haver  més  de  4  línies  espectrals.  La
detecció d'aquestes línies espectrals seria un gran avanç pel que fa a l'acceptació o rebuig
d'aquest model. Aquest és el camí que seguirem.

No ens hem de conformar amb la interpretació qualitativa dels resultats per acceptar la
hipòtesi  avançada,  i  menys  quan  contradiu  fortament  tot  el  que  estableix  la  física
coneguda fins el moment. Les hipòtesis atrevides han de poder, almenys, donar resultats
quantitatius  correctes  i  fer  prediccions  sobre  resultats  que  encara  no  són  coneguts.
Aprofundim en l'aspecte quantitatiu per posar-la a prova més seriosament: Com podem
ionitzar  els  àtoms?  Existeixen  altres  radiacions  en  l'espectre  que  no  han  estat
observades? La freqüència de les radiacions mesurades en l'espectre coincideix amb la
que estableix la nostra hipòtesi?

A8a.- Al laboratori es comprova experimentalment que en il·luminar un recipient que conté
gas hidrogen amb radiació de freqüència superior a 3,28·1015Hz es produeix la ionització
dels àtoms del gas. A més, aquesta ionització s'aconsegueix sempre que s'il·lumine el gas
amb qualsevol  radiació  de  freqüència  superior  a  la  indicada.  Useu les  hipòtesis  sota
estudi per donar compte d'aquest fet. 

C.- La hipòtesi de les òrbites constants no permet explicar la ionització en tant que impedeix
que els electrons abandonen les seues òrbites. Les hipòtesis de Bohr sí que contemplen
aquesta possibilitat, amb la freqüència adequada es pot aconseguir que l'àtom tinga una
energia igual o superior a 0, i deixaria així de ser un sistema lligat.
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A8b.-  L'àtom  d'hidrogen  pot  emetre  radiació  d'altres  freqüències  a  més  de  les  4
observades? Raoneu, usant els models establerts com a hipòtesis, si poden produir-se
altres radiacions de freqüències no visibles.

C.- La hipòtesi de les òrbites constants només permet la formació de radiació de 4 freqüències, a
no ser que acceptem que hi ha més òrbites possibles i més àtoms d'hidrogen diferents. En canvi,
les  hipòtesis  de  Bohr  permeten  gran  quantitat  de  transicions,  i  per  tant  gran  quantitat  de
freqüències. 

L'ús de tècniques adequades permet obtindre espectres més enllà del rang visible de
radiació. Les radiacions no visibles poden ser detectades per sistemes fotogràfics (poden
marcar films de fotografia). Emprant aquestes tècniques, es pot comprovar que l'hidrogen
no sols emet les 4 línies de l'espectre visible, sinó que emet gran quantitat de radiació
amb freqüències pertanyents a l'espectre infraroig i a l'ultraviolat. Les freqüències de dites
línies són les que apareixen en la taula inferior. 

En UV 2,47·1015Hz 2,93·1015Hz 3,09·1015Hz 3,16·1015Hz 3,20·1015Hz

En IR 1,6·1014Hz 2,34·1014Hz 2,74·1014Hz 2,99·1014Hz 3,25·1014Hz
Freqüències de radiacions emeses per l'àtom d'hidrogen en l'espectre no visible.

Per aprofundir en l'aspecte quantitatiu ens és necessari atribuir un valor a l'energia dels
àtoms en cada estat estacionari, a més d'un valor per a la constant h que relaciona la
transició energètica amb la freqüència de la radiació emesa. El físic danés Niels Bohr, que
va proposar per primera vegada aquestes hipòtesis, va proposar un valor de l'energia de 

En=
−13,6(eV )

n2
9

per  a  cada  estat  estacionari  de  l'hidrogen.  Aquest  valor  és  coherent  amb la  mesura
experimental de l'energia d'ionització de l'hidrogen: si considerem que l'electró de l'àtom
d'hidrogen es  troba en l'estat  fonamental,  el  de  menor energia  i  més proper  al  nucli,
l'energia que té el sistema coincidirà en valor absolut amb l'energia que cal aportar per
ionitzar  l'àtom.  Experimentalment  es  necessiten  13,6  eV  per  ionitzar  l'àtom,  per  tant
l'energia de l'estat fonamental serà de -13,6 eV (E1=.13,6 eV). La constant h havia estat
introduïda anys abans pel físic alemany Max Planck i té un valor de 

h=6,62·10-34J·s

A8c.-  Calculeu  l'energia  dels  5  primers  estats  estacionaris  de  l'hidrogen  i  useu  un
diagrama d'energia per relacionar les possibles transicions entre estats estacionaris amb
cada línia de l'espectre de l'hidrogen. Comproveu si podem donar compte de les línies
espectrals visibles i no visibles.

C.- En la realització d'aquesta activitat cal eixir al pas de dos erros conceptuals fortament
arrelats i difícils de superar:

• Atribuïxen  a  l'electró  una freqüència  idèntica  a  la  de  la  llum.  Així,  parlen  de  la
freqüència de l'electró, de què l'electró està en una òrbita amb una freqüència de X
MHz i emet llum de X MHz, etc.

9.- Per mesurar l'energia dels àtoms se sol usar una unitat anomenda electró-volt (eV). L'equivalència amb el sistema
internacional és 1eV=1,6·10-19J. Com vam estudiar en la unitat d'electromagnetisme, 1 eV és l'energia que adquirirà un
electró que es troba en repós quan passa d'un punt a un altre amb una diferència de potencial d'1V.
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• Atribuïxen a la llum l'energia que té l'electró en la seua òrbita. Un electró que està
en l'òrbita de -13,6eV emetrà 13,6eV de radiació, el que està en l'òrbita de -0,85 eV
emetrà 0,85eV d'energia, etc.

En gran mesura, les dues idees es deuen a la poca atenció a l'hora de diferenciar entre la
font  emissora i  l'ona emesa,  hi  ha alumnes que ho consideren tot  la  mateixa cosa.  És
fonamental seguir l'estratègia indicada a l'inici de la unitat: 1.- com és la matèria (model
atòmic que estem introduint), 2.- com és la radiació emesa (model ondulatori, pel moment),
3.- quin mecanisme permet explicar l'emissió.

Es  tracta  d'introduir  sobre  el  diagrama  d'energia  les  energies  dels  possibles  estats
estacionaris de l'hidrogen i aplicar el que s'ha establert a les hipòtesis. Quan un electró està
en un estat determinat sols pot realitzar transicions als altres estats, no són possibles els
estats intermedis. Açò suposa que sols són possibles unes poques freqüències de radiació.
Si calculem les diferències d'energia entre els estats i les freqüències corresponents veurem
que la transició electrònica de l'estat 3 al 2 dóna lloc a la línia roja de l'espectre, la transició
de l'estat 4 al 2 dóna lloc a la línia blava, i les transicions dels estats 5 i 6 al 2 donen lloc a
les línies violades. Cal emfatitzar la relació entre la freqüència de la radiació i la diferència
d'energia de l'àtom per superar les idees alternatives indicades a l'inici. 

S'observa, a més, que l'electró pot fer qualsevol transició, no necessàriament ha d'anar un
estat estacionari a l'immediatament inferior, pot passar d'un estat a un altre sense passar
pels estats estacionaris intermedis, per tant l'espectre no es limita a la sèrie de Balmer. El
càlcul  de  les  freqüències  corresponents  a  dites  transicions  es  corresponen  amb  les
freqüències mesurades fora de l'espectre visible que hem comentat abans. 

En fer una transició del 4t estat estacionari al 2n l'àtom allibera 2,55eV d'energia. La
radiació  emesa té  una  freqüència  de  6,16·1014Hz.  A cada  transició  li  correspon  una
energia  i  una freqüència.  Com que hi  ha  molts  àtoms en el  gas,  la  radiació  emesa
transportarà la totalitat  de l'energia emesa pels àtoms i  estarà formada per totes les
freqüències  emeses pels  àtoms.  Les  línies  més  intenses  es  correspondran  amb les
transicions que tenen lloc més vegades.

No  tots  els  àtoms  estan  realitzant  les  mateixes  transicions,  les  línies  més  intenses  es
corresponen amb les  transicions  que  tenen  lloc  en  major  quantitat,  les  transicions  més
probables. Això vol dir que no sabem quina transició farà l'electró des de l'estat estacionari
en què es troba: dos àtoms que estan en el mateix estat estacionari poden fer una transició
diferent, tot i que els àtoms són exactament iguals. Convé emfatitzar aquest aspecte ja que
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més endavant es veurà que l'aleatorietat és una característica del comportament quàntic, i
aquesta aleatorietat ja està present en els espectres i altres fenòmens d'emissió i absorció,
no és sols una característica de l'experiment de la doble escletxa.

Ací cal  anar amb compte i  no donar la imatge que les òrbites o els estats estacionaris
existeixen independentment de l'electró que les ocupa: l'electró es pot trobar orbitant amb
unes energies determinades, però no hi ha energia (i per tant no hi ha òrbita) si no hi ha
electró: el diagrama representa els possibles estats energètics. 

Situar les energies corresponents als estats estacionaris en el diagrama d'energia també
ens permetrà veure que la “distància energètica” (o salt energètic) entre òrbites adjacents és
cada vegada menor. Quan l'àtom absorbisca energia suficient l'electró s'alliberarà i la seua
energia tornarà a ser contínua. Per a altes energies es recuperen els resultats clàssics que
coneixem,  la  variació  d'energia  torna  a  ser  contínua.  Aquest  aspecte  s'analitza  més
endavant.

El model introduït explica de manera satisfactòria les freqüències i intensitats de les línies
de l'espectre d'emissió de l'hidrogen. Tanmateix, aquest no és l'únic espectre que es pot
obtindre per a l'hidrogen. Recordem que quan observem l'espectre de la llum blanca que
ha travessat  un  recipient  que  conté  gas  hidrogen  s'observa el  corresponent  espectre
d'absorció. Valorem si el model introduït pot explicar la formació d'aquest espectre.

A9.- Com havíem vist en començar la nostra recerca, en il·luminar un recipient que conté
gas hidrogen amb llum blanca i analitzar l'espectre de la llum que el travessa s'observa la
imatge inferior. Doneu compte d'aquest fet usant el model elaborat.

Espectre d'absorció de l'hidrogen.

C.- L'espectre d'absorció s'interpreta de forma senzilla invertint el mecanisme proposat: si
arriba  radiació  d'una  determinada  freqüència  a  l'àtom  aquest  pot  absorbir-la  i  fer  una
transició a un estat estacionari superior. Si la freqüència no és l'adequada el salt energètic
no està permés i  la  radiació no pot  ser  absorbida.  Novament hem de seguir  la línia de
raonament:  establir  els  models  i  el  mecanisme,  relacionar  els  aspectes  microscòpic  i
macroscòpic.
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De totes les freqüències que arriben als àtoms d'hidrogen només s'absorbiran aquelles que
permeten  transicions  entre  estats  estacionaris.  Per  a  la  part  visible  de  l'espectre,  es
produiran transicions atòmics de l'estat d'energia E2 als estats d'energia E3, E4, E5 i E6. Altres
radiacions no visibles poden produir transicions entre altres estats, com es mostra amb les
línies negres. Cal tindre en compte que si cap àtom es troba en l'estat estacionari E2 no
s'absorbiran  línies  visibles  ja  que  les  transicions  que  produeixen  no  són  possibles,  és
necessari excitar el gas per poder observar l'espectre d'absorció. Així mateix, no es poden
produir transicions que no porten d'un estat estacionari fins a un altre, com reflecteix la línia
negra  taxada.  Les  freqüències  que  no  han  produït  transicions  no  seran  absorbides  i
travessar el gas, donant lloc a l'espectre que s'enregistra. Les línies negres de l'espectre es
corresponen amb les freqüències que han estat absorbides i que ja no estan en la radiació.

Cal emfatitzar que els àtoms no absorbeixen les radiacions que no es corresponen amb
transicions  entre  estats  estacionaris.  És  un  error  molt  comú  considerar  que  els  àtoms
absorbeixen qualsevol radiació i que es queden en l'estat estacionari més pròxim al que els
correspon en usar la relació ∣E f−E i∣=h· ν .

Ací podem comentar que l'energia adquirida pels àtoms després serà re-emesa, ja siga en
forma  de  radiació  de  la  mateixa  freqüència  o  de  la  freqüència  corresponent  a  altres
transicions  possibles.  Llavors,  per  què  la  freqüència  no  apareix  en  l'espectre?  Aquesta
emissió tindrà lloc en totes direccions, no sols en la direcció de la radiació incident, motiu pel
qual apareix la línia negra en l'espectre. Realment la línia no és completament negra, sinó
que és molt més feble que les línies que l'envolten, per això s'aprecia negra. Cal fer aquesta
anàlisi per no caure en una violació del principi de conservació de l'energia, no podem donar
la imatge que els àtoms sols absorbeixen energia durant tot el temps que estem il·luminant-
los, per llarg que siga aquest temps. 

Una  vegada  hem  contrastat  la  validesa  del  model  per  explicar  la  radiació  emesa  i
absorbida  per  l'àtom d'hidrogen  valorem,  encara  que  siga  a  nivell  qualitatiu,  com es
formen els espectres d'altres àtoms tot explicant perquè són diferents.
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A10.-  Doneu  una  interpretació  qualitativa  dels  espectres  d'altres  gasos.  Useu  com a
exemple les imatges inferiors. Useu diagrames d'energia amb caràcter qualitatiu.

Espectres de l'heli, neó i oxigen.

C.-  Relacionem ací  la  freqüència  de la  radiació  amb la  diferència  d'energia  dels  estats
estacionaris  entre  els  quals  es produeix la  transició  i  la  intensitat  de cada línia  amb la
quantitat  d'àtoms  que  fan  una  determinada  transició.  Recordem que  cal  seguir  la  línia
d'anàlisi  introduïda:  model  per  a  la  matèria  (en  tant  que  l'àtom  està  format  per  més
partícules subatòmiques hem de considerar que la seua estructura és més complexa i el seu
diagrama de nivells estacionaris també ho és), model per a la radiació, mecanisme. 

L'èxit  aconseguit  fins  el  moment  ens dóna indicis  que el  model  elaborat  és  correcte.
Aquest model d'àtom rep el nom de model de Bohr en honor al físic danés Niels Bohr, que
va ser qui el va introduir. Els nivells d'energia estacionaris també reben el nom de nivells
quàntics, aquest terme fa referència al fet que l'àtom no pot tindre qualsevol energia, sinó
sols unes quantitats determinades d'energia que varien de forma discreta, “a bots”. Ara
bé, no hem d'oblidar que el model elaborat sols ha estat emprat per interpretar l'emissió i
absorció de radiació per a l'àtom d'hidrogen, i de forma merament qualitativa per a la resta
dels  àtoms.  Recordem  que,  per  explicar  les  freqüències  de  la  llum  que  forma  els
espectres, ha estat necessari acceptar que es produeixen canvis bruscos en les òrbites
atòmiques.  Això  està  en  contradicció  amb  l'emissió  d'una  ona,  que  requereix  que  el
sistema que l'emet vibre durant un cert temps, per molt breu que siga. Vol dir això que
l'ona s'emet “de colp”? Com és possible que una energia que s'emet “de colp” s'allargue
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per  a formar  una ona monocromàtica? No podem acceptar  un  model  amb una base
experimental tan pobra, i  menys encara tractant-se d'uns avanços que introdueixen un
trencament radical amb les idees físiques acceptades fins el moment.  Cal buscar més
evidències  del  comportament  quàntic,  cosa  que  farem  analitzant  més  experiències
d'interacció entre radiació i matèria.

Activitats d'avaluació contínua 

AV1.- Per què diem que va haver una crisi  en la física a final del segle XIX i
principis del segle XX?

AV2.-  El  següent  diagrama  representa  els  estats  quàntics  d'una  determinada
molècula. En un primer moment tots  els electrons de totes les molècules que
formen la substància estan en el nivell fonamental (el de menor energia):

• Què passa si il·luminem eixa substància amb llum de
3,02·1014Hz? I  si  l'il·luminem  amb  llum  que  té  una
freqüència de  3,78·1014Hz? I si tinguera 6,04·1014Hz? I
8,7294·1014Hz ?
• Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  es  porta  a  les
molècules a l'estat estacionari de -1,5 eV. Quin espectre
emetran posteriorment? Explica'l i dibuixa'l.
• Com pots  explicar  que  en  observar  el  seu  espectre
algunes línies siguen més intenses que altres?

2.-  Posada a prova del model elaborat

El model que hem construït per explicar l'espectre de l'hidrogen (i de manera qualitativa
els espectres d'altres gasos) ens obliga a considerar que quan l'àtom emet o absorbeix
radiació es produeixen canvis sobtats en l'energia que porten l'àtom d'un estat energètic a
un  altre.  D'acord  amb  els  nostres  avanços,  la  freqüència  de  les  línies  espectrals  de
l'hidrogen es pot explicar si considerem que els únics estats possibles per a l'àtom són

aquells que responen a l'equació En=
−13,6eV

n2 i que la freqüència de la radiació emesa

està relacionada amb la diferència d'energia dels estats entre els que té lloc la transició.
En posar aquestes dues condicions aconseguim un resultat satisfactori a l'hora d'explicar
l'emissió  i  absorció  de  radiació,  però  si  l'energia  de  l'àtom  està  quantitzada  aquesta
característica s'hauria de posar de manifest no només quan interacciona amb la radiació,
sinó en qualsevol altre tipus d'interacció. 

Per posar a prova el model que hem establit primer analitzarem com interaccionen els
àtoms amb electrons  accelerats,  tot  valorant  si  l'intercanvi  d'energia  entre  electrons  i
àtoms té lloc en unes quantitat fixes (com correspon a la transició entre estats quàntics) o
si,  per contra,  pot  adquirir  qualsevol  valor.  Quan comparem els  resultats  obtinguts en
interaccionar amb els electrons amb els obtinguts en interaccionar amb la radiació podrem
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establir conclusions sobre l'existència d'estats quàntics en l'àtom i descartar que aquesta
siga una característica exclusiva dels fenòmens lluminosos. 

Posteriorment estudiarem el problema de la distribució d'energia en la radiació. Fins el
moment hem usat un model ondulatori per a la radiació, però d'acord amb aquest model
l'energia es distribueix de manera contínua per l'espai, fent possible qualsevol intercanvi
d'energia. En canvi, d'acord amb el model que hem establit, l'àtom només pot emetre i
absorbir unes quantitats fixes d'energia i, a més, sembla que ho fa de manera instantània.
Té aquest model alguna repercussió sobre el model de radiació? És que eixes quantitats
definides d'energia que absorbeix l'àtom ja estan presents en la radiació? Per avançar en
aquest aplicarem el model elaborat a l'estudi de l'efecte fotoelèctric, un procés en el qual
radiació d'elevada freqüència arranca electrons a un metall. També tractarem d'explicar
l'efecte Compton, en el qual la radiació intercanvia energia amb electrons lliures (i que per
tant ja no estan sotmesos a les condicions de quantització de l'àtom). 

Amb  tot,  hem  d'aconseguir  un  model  d'interacció  entre  radiació  i  matèria  que  tinga
validesa general, que no es limite únicament a l'explicació dels espectres atòmics, i que
servisca de base per explicar altres interaccions atòmiques o per dissenyar i  construir
aparells tecnològics.

2.1.- La quantització de l'energia en els àtoms és independent de com s'interacciona
amb ells?

2.1.1.- L'experiment de Franck i Hertz

Per constatar si  els àtoms poden absorbir qualsevol quantitat d'energia o només unes
quantitats fixes podem bombardejar un gas a baixa pressió amb electrons accelerats i
analitzar la transferència d'energia que té lloc dels electrons cap als àtoms. Ara bé, hem
de tindre en compte que si un electró xoca amb un àtom pot transferir-li energia per a
produir canvis en l'estructura interna o per canviar la velocitat de l'àtom. A nosaltres ens
interessa l'intercanvi d'energia que es produeix pels canvis en l'estructura interna, motiu
pel qual hem de minimitzar l'energia que s'intercanvia entre els electrons i els àtoms i que
només contribueix a canviar la velocitat dels àtoms.

Si s'usa gas de mercuri en lloc d'usar gas d'hidrogen (com hem fet en la interacció amb
llum) s'aconsegueix que la transferència d'energia es reduïsca gairebé només a la que
produeix canvis en l'estructura interna del mercuri. Un àtom de mercuri té una massa molt
superior a la d'un electró de manera que quan un electró xoca amb un d'aquests àtoms el
xoc és completament elàstic i l'electró només canvia la direcció en què es propaga, però
no la velocitat, quedant l'àtom de mercuri pràcticament inalterat. És un cas similar al xoc
d'una pilota contra una paret, la pilota ix rebotada mentre que la paret roman immòbil. Si
es produïra una disminució de l'energia dels electrons només podria ser deguda a un
canvi en l'estructura interna de l'àtom de mercuri; a què l'àtom de mercuri ha absorbit una
part de l'energia de l'electró i ha quedat en estat excitat, amb una major energia interna
però amb la mateixa energia cinètica. Si usem de nou l'analogia del xoc entre la paret i la
pilota, seria l'equivalent a què la pilota produïra una fractura en l'interior de la paret, i això
faria que perdera energia cinètica.
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Per  tant,  podem  bombardejar  un  gas  de  mercuri  amb  un  feix  d'electrons  d'energia
coneguda i mesurar la transferència d'energia que es produeix. Si els electrons no perden
energia en travessar el gas (i xocar amb els àtoms de mercuri) és perquè no produeixen
cap  canvi  en  l'estructura  interna  dels  àtoms  de  mercuri.  En  canvi,  la  disminució  de
l'energia cinètica dels electrons ens indica quanta energia estan absorbint els àtoms de
mercuri per excitar-se. Per fer aquesta experiència es pot usar un muntatge com el de la
figura.

Muntatge usat per Franck i Hertz per bombardejar àtoms de mercuri amb electrons accelerats. 

El muntatge consta d'un recipient que conté gas de mercuri a baixa pressió. Al seu interior
els electrons són accelerats entre la placa C i G per l'acció del camp elèctric creat per la
diferència de potencial Vo. Variant aquesta diferència de potencial és com seleccionem
l'energia  cinètica  que  donem  als  electrons.  Els  electrons,  durant  tota  la  trajectòria,
col·lisionen  amb àtoms de  mercuri  del  gas  contingut  en  el  recipient.  En  travessar  G
apliquem un camp elèctric que s'oposa al moviment dels electrons i que permet mesurar
l'energia cinètica que tenen abans d'arribar a la placa P. Quan arriben a P són recollits i
contats a través de l'amperímetre I.

Quan  es  fa  l'experiència  s'obté  que  el  número  d'electrons  que  arriba  a  la  placa  P
augmenta a mesura que augmenta V o  i que els electrons travessen el tub gairebé sense
perdre  energia  cinètica.  Però  quan  la  diferència  de  potencial  entre  C  i  G  supera
lleugerament els 4,9 V es produeix una caiguda sobtada en el número d'electrons que
arriben a P, i ocorre el mateix cada vegada que s'assoleix un múltiple d'aquesta quantitat,
com mostra la gràfica inferior. 

Gràfica obtinguda en fer l'experiment de Franck i Hertz.
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El resultat posa de manifest que si l'energia dels electrons és un poc superior a 4,9 eV els
electrons no aconsegueixen arribar a P, i això només pot ser degut a què han transferit
l'energia que tenien als àtoms de mercuri. A mesura que els electrons agafen una energia
cinètica cada vegada major que 4,9 V es torna a enregistrar un augment en la quantitat
d'electrons que arriben a P, però l'energia amb què arriben és 4,9 eV inferior a la que han
rebut en travessar de C a G. Aquests electrons han perdut aproximadament 4,9 eV en
travessar el gas. Quan la diferència de potencial s'acosta a 9,8 eV es torna a enregistrar
una caiguda sobtada en el número d'electrons que arriben a P, i novament un augment
progressiu a mesura que la diferència de potencial entre C i G segueix augmentant. Això
ocorre cada vegada que se supera un múltiple de 4,9 eV.

A11.- Interpreteu els resultats de l'experiència de Franck i Hertz. Evidencien que l'energia
interna dels àtoms està quantitzada i que només poden emetre o absorbir unes quantitats
d'energia fixes?

Els resultats evidencien que els electrons només poden transferir 4,9 eV als àtoms de
mercuri, com prediu el nostre model, i no qualsevol quantitat d'energia. Quan es dóna als
electrons una energia inferior a 4,9 eV aquests travessen el  gas col·lisionant amb els
àtoms de mercuri però sense transferir-los energia. Les desviacions que pateixen en els
xocs  fan  que els  electrons no  arriben a  P,  però  a  mesura  que puja  la  diferència  de
potencial i els electrons són atrets amb major força cap a P s'observa un augment en la
quantitat  d'electrons  que  hi  arriben.  Quan  l'energia  dels  electrons  supera  els  4,9  eV
aconsegueixen transferir aquesta energia als àtoms de mercuri, que s'exciten. Així,  els
electrons queden sense energia i no arriben a P. Si és dóna als electrons una energia
sensiblement superior a 4,9 eV (per exemple 6 eV) podran seguir cap a P després de
col·lisionar amb un àtom de mercuri i transferir-li 4,9 eV (els electrons queden amb una
energia de 1,1 eV, d'acord amb l'exemple anterior). És per això que es detecta un nou
augment en la quantitat d'electrons que arriben a P, així com una disminució de 4,9 eV en
l'energia dels electrons. Quan la diferència de potencial supera els 9,8 eV els electrons
poden transferir 4,9 eV en dues col·lisions, quedant amb una energia tan baixa que els
impedeix arribar a P. Això és el que ocorre cada vegada que l'energia supera un múltiple
de 4,9 eV.

Si es redueix molt la pressió de mercuri de l'interior del tub es pot observar que els àtoms
de mercuri, a més d'absorbir 4,9 eV d'energia, també poden absorbir 6,7 eV o 10,4 eV.
Quan l'experiència es porta a terme amb altres gasos s'obtenen resultats similars, si bé
els valors de l'energia absorbida són diferents:  en el  cas del  potassi  l'energia mínima
absorbida és de 1,63 eV, per al sodi de 2,12 eV i per a l'heli de 21 eV. Tot plegat posa de
manifest  que  l'energia  dels  àtoms  està  quantitzada,  alhora  que  permet  conèixer  la
diferència d'energia entre els estats estacionaris del mercuri.

A12.-  Quan es fa  l'experiment  i  es dóna als  electrons una energia superior  a  4,9 eV
s'observa que el gas de mercuri emet una radiació monocromàtica d'1,18·10 15  Hz. Així
mateix,  en  superar  els  6,7  eV  s'observa  l'emissió  d'una  radiació  formada  per  tres
freqüències, una d'1,18·1015 Hz (igual a l'anterior) i dues més d'1,62·1015 Hz i 0,4·1015 Hz.
Useu el model elaborat i les dades experimentals obtingudes en l'experiment per explicar
l'existència d'aquestes radiacions.
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D'acord amb el model elaborat i amb les dades experimentals podem establir un diagrama
d'energia  per  a  l'àtom  de  mercuri.  Sabem  que  la  diferència  d'energia  entre  l'estat
fonamental  i  el  primer  estat  excitat  serà  de  4,9  eV  i  que  la  diferència  entre  l'estat
fonamental i el segon estat excitat és de 6,7 eV. No sabem quina és l'energia de l'estat
fonamental perquè l'experiència no ens permet conèixer-la, però podem afirmar que el
diagrama d'energia del mercuri és com el que es mostra en la figura.

Els àtoms de mercuri reben 4,9 eV i 6,7 eV quan interaccionen amb els electrons i posteriorment emeten
radiacions de  0,4·1015  Hz; 1,18·1015  Hz i 1,62·1015  Hz. Això és el que es preveu d'acord amb el model
d'emissió i absorció de radiació que hem establit.

Els xocs produïts pels electrons provoquen transicions de l'estat fonamental al primer i al
segon  estat  excitat.  Quan  els  àtoms  retornen  del  segon  estat  estacionari  a  l'estat
fonamental, d'acord amb el nostre model, emetran radiació la freqüència de la qual ve
donada per l'expressió E2−E1=hν . De la mateixa manera, quan es facen transicions del
tercer  estat  estacionari  al  segon  i  del  tercer  estat  estacionari  al  primer  s'emetran
radiacions de les respectives longituds d'ona. Si fem els càlculs pertinents, constatarem
que aquestes són les radiacions que emet el tub. 

En establir el model atòmic de Bohr vam relacionar les freqüències de la radiació emesa o
absorbida amb les transicions energètiques dels  àtoms, però en cap moment  havíem
pogut mesurar l'energia que absorbeixen els àtoms en una transició. Amb l'experiment de
Franck i Hertz hem comprovat que els àtoms només poden absorbir unes quantitats fixes
d'energia, i que posteriorment emeten radiació característica de l'espectre d'emissió del
gas. A més, la freqüència de la radiació està relacionada amb l'energia emesa per l'àtom
d'acord amb l'expressió  Δ E=hν ,  no té cap influència la freqüència a què orbiten els
electrons en l'àtom, només les transicions energètiques.

Per consolidar aquest model d'emissió i absorció de radiació hem de provar que el gas de
mercuri a baixa pressió només pot absorbir radiació d'unes determinades longituds d'ona,
que són les que produeixen transicions de l'estat fonamental als estats excitats. 
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2.1.2.- Il·luminació del gas amb llum monocromàtica.

Si posem un gas de mercuri a baixa pressió dins d'un tub espectral i l'il·luminem amb llum
monocromàtica la radiació només serà absorbida si produeix en els àtoms de mercuri una
transició de l'estat fonamental a algun dels estats excitats. Els àtoms excitats per aquest
mecanisme no romandran excitats molt de temps i tornaran a l'estat fonamental emetent
radiació de la freqüència corresponent a cadascuna de les possibles transicions que els
porten fins a l'estat fonamental. 

A13.- D'acord amb el model de Bohr i tenint en compte el diagrama d'energia de l'àtom de
mercuri que hem establit abans, quines radiacions monocròmatiques podran absorbir els
àtoms  de  mercuri?  Quines  radiacions  s'observaran  posteriorment  en  els  espectres
d'emissió?

D'entre totes les freqüències que pot absorbir el gas, la menor d'elles serà la que produirà
la transició de l'estat fonamental al segon estat estacionari i, posteriorment, la radiació
emesa tindrà la mateixa freqüència que la incident, ja que l'única transició possible per
tornar  a  l'estat  fonamental  és la  transició  directa.  És així  que si  il·luminem el  gas de
mercuri amb radiació d'1,18·1015  Hz s'hauria de produir una transició de 4,9 eV en els
àtoms i posteriorment s'hauria d'observar que el mercuri emet aquesta radiació.

Els resultats experimentals constaten que això és precisament el que ocorre. En il·luminar
el gas de mercuri amb radiació monocromàtica d'1,18·1015  Hz només s'observa l'emissió
d'aquesta freqüència per part del gas, com correspon a una transició directa. Així mateix,
en  il·luminar  amb  radiació  d'1,62·1015  Hz  s'observen  tres  freqüències  en  l'espectre
d'emissió, que coincideixen amb les que s'observen quan s'excita el gas amb electrons
accelerats.  Quan  es  repeteix  l'experiència  per  a  altres  gasos  s'obtenen  resultats
equivalents.  A  tall  d'exemple  podem  dir  que  en  excitar  el  magnesi  amb  electrons
accelerats per una diferència de potencial de 3,2 V s'emet la mateixa radiació que quan
s'il·lumina amb radiació monocromàtica de 0,6·1015 Hz.

A14.- Representa en un diagrama d'energia el que els ocorre als àtoms de magnesi en
absorbir  energia  dels  electrons  accelerats  per  una  diferència  de  potencial  de  3,2  V.
Comprova que posteriorment emeten una radiació de 0,6·1015 Hz.

Els experiments portats a terme amb radiació monocromàtica i l'experiment de Franck i
Hertz  suggereixen  una  curiosa  analogia:  els  electrons  d'una  determinada  energia
produeixen sobre els àtoms el mateix efecte que la radiació d'una determinada freqüència.
Fins el moment havíem considerat que la radiació és una ona, i en una ona l'energia està
distribuïda  contínuament  per  l'espai.  Però  que  els  àtoms  de  mercuri  només  poden
absorbir  4,9  eV de la  radiació  d'1,18·1015  Hz i  de cap altra.  És més,  quan els  àtoms
emeten 4,9 eV ho fan en forma de radiació d'aquesta freqüència.  Això fa pensar que
aquesta radiació té l'energia  concentrada en paquets de 4,9 eV i que, en interaccionar
amb àtoms de mercuri, s'absorbeixen o emeten aquests paquets. 

La possibilitat que l'energia s'emetera i absorbira de colp per part dels àtoms ja ens havia
sorgit  ens  estudiar  l'espectre  de  l'hidrogen.  Anem a aprofundir  en  aquesta  hipòtesi  a
través de l'estudi d'altres fenòmens d'interacció entre radiació i matèria.
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2.2.- Està quantitzada l'energia de la radiació?

2.2.1.- L'efecte fotoelèctric.

Com sabem, una placa solar  (anomenada tècnicament  placa fotoelèctrica)  genera  un
corrent elèctric quan és il·luminada. Què està ocorrent dins la placa que dóna lloc a eixe
corrent? Sabem que tot flux de corrent elèctric està format per partícules carregades en
moviment  però,  per  la  seua complexitat,  es fa  difícil  estudiar  de forma directa el  que
ocorre a l'interior de la placa. Tanmateix, podem realitzar algunes experiències senzilles
que posen de manifest que la llum pot afectar a la càrrega elèctrica d'un objecte.

Una d'aquestes experiències consisteix en il·luminar amb radiació ultraviolada una làmina
metàl·lica  connectada  a  un  electroscopi  carregat.  Si  la  càrrega  de  l'electroscopi  és
negativa aquest es descarrega ràpidament, en canvi, la descàrrega no es produeix si la
càrrega de l'electroscopi és positiva. Aquests resultats apareixen il·lustrats en la imatge
inferior.

En la part superior esquerra tenim un electroscopi carregat negativament connectat a una placa metàl·lica.
Quan incideix radiació ultraviolada sobre la placa l'electroscopi es descarrega, com es mostra en la part
superior dreta. En canvi, si l'electroscopi està carregat positivament (figura inferior esquerra) la radiació no
aconsegueix descarregar-lo (baix a la dreta).

A15.- Intenteu explicar, d'una manera qualitativa i a tall d'hipòtesis, aquests fets.

C.-  Els fets experimentals posen de manifest que la llum aconsegueix arrancar els electrons
que té l'electroscopi en excés i que són responsables de la càrrega neta negativa. En canvi,
si l'electroscopi té càrrega positiva la llum no aconsegueix arrancar electrons (Considerem
que els alumnes saben interpretar els processos de càrrega dels objectes tot considerant
que l'objecte té càrrega negativa si presenta un excés d'electrons i càrrega positiva si hi ha
defecte  d'electrons,  les  càrregues  positives  no  poden  transferir-se  per  fricció  i  aquesta
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experiència també posa de manifest que la llum tampoc pot arrancar-les. A més, en estudiar
el model d'àtom de Bohr s'ha fet palés que els electrons poden ser extrets dels àtoms). 

La hipòtesis establerta anteriorment és la que considerarem correcta abans de continuar.
Tanmateix, no podem descartar que els alumnes establisquen altres hipòtesis que caldrà
discutir i rebutjar abans de seguir en tant que són clarament incorrectes. Una hipòtesi que
poden llançar els alumnes és la possibilitat que la llum transporte càrrega positiva.  Una
anàlisi  detallada d'aquesta possibilitat  ens porta  immediatament  a  l'absurd:  la  llum seria
capaç de carregar positivament l'electroscopi i seria desviada per un camp elèctric o per un
camp magnètic, fets que no s'observen. Els alumnes tarden molt poc en descartar, ells sols,
la hipòtesi.

Per  donar  una  descripció  completa  de  l'acció  que  realitza  la  llum sobre  el  metall  és
necessari anar més enllà, no és suficient amb indicar que les partícules arrancades són
electrons. Cal trobar un mecanisme que permeta descriure com interacciona la radiació
amb el metall  i  com s'arranquen els electrons tant des del punt de vista qualitatiu com
quantitatiu.

A16.- Com es pot explicar, d'acord amb la física clàssica, l'emissió d'electrons per part del
metall? Com es pot explicar atenent al model quàntic que hem establit?. Useu diagrames
d'energia per posar a prova ambdós models.

C.- Ací es plantegen dues hipòtesis que són producte de l'aplicació dels models clàssics i de
la introducció de la quantització de l'energia:

Hipòtesis A: Completament clàssica. Considerem que la llum és una ona i que l'energia dins
del metall no està quantitzada.

Hipòtesi B: Considerem que l'energia està quantitzada dins del metall, amb estats energètics
discrets. Considerem que la llum produeix transicions que són funció de la freqüència. Dins
d'aquesta  hipòtesi  contemplem  dos  casos:  que  la  llum  s'absorbeix  contínuament,  com
correspon a una ona, o que la llum s'absorbeix “de colp”, possibilitat que havíem contemplat
en explicar els espectres. 

Analitzem tot seguit el mecanisme d'emissió d'acord amb els dos models:

Hipòtesi A:
Tenint en compte el que hem estudiat fins ara referent a la naturalesa de la llum, hem de
considerar la llum com una ona electromagnètica amb l'energia repartida de forma uniforme
per tot el front d'ona. Per una altra banda, sabem que el metall està format per electrons que
es poden moure al  seu interior  amb gran facilitat,  de forma que són quasi  lliures.  Hem
d'emfatitzar que en aquest cas els electrons es poden moure amb relativa facilitat per tot el
metall, per això és un conductor. No representarem, per tant, els electrons lligats als àtoms
individuals  sinó  al  conjunt  del  metall.  Amb aquests  dos  models,  podem considerar  que
l'energia  arriba  al  metall  i  és  absorbida  pels  electrons  que,  quan  adquireixen  energia
suficient, poden abandonar el metall. Emfatitzem que, abans de proposar un mecanisme, cal
reflexionar sobre com és la matèria i com és la radiació.

Usant el diagrama d'energia representem el que li ocorre a un electró. En un principi es
troba en moviment a l'interior del metall (energia negativa, per tractar-se d'un sistema lligat),
que no pot abandonar de forma espontània. La radiació incident  aporta energia de forma
constant. Aquesta energia és absorbida pels electrons, que augmenten la seua energia fins
que aquesta agafa un valor positiu i abandonen el metall.

340



Capítol 7. Proposta de seqüència didàctica

Els electrons absorbeixen energia de la radiació i augmenten progressivament d'energia.
Romanen lligats al metall  mentre l'energia que tenen és negativa (indicatiu de què el
sistema electró-metall és un sistema lligat). Quan s'assoleixen valors positius de l'energia
els electrons abandonen el metall.

Cal tindre en compte que els punts del diagrama d'energia no representen l'electró, sinó la
seua energia. Així mateix, la fletxa sols indica que l'energia de l'electró augmenta, no que
l'electró realitze un desplaçament vertical.

Hipòtesi B:

D'acord amb la quantització introduïda per als àtoms i altres sistemes, podem considerar
que els electrons es troben en un estat  estacionari  amb energia negativa.  L'arribada de
radiació produirà transicions a un estat superior sempre que tinga la freqüència adequada i,
si la freqüència és suficientment elevada, pot arribar a arrancar electrons del metall, com
s'observa en el diagrama següent.

Ara  bé,
si  la
radiació

s'absorbeix “de colp” els electrons seran arrancats immediatament. En canvi, si la radiació
s'absorbeix a poc a poc, com cal esperar per a una ona, haurem d'esperar un cert temps
fins que arribe l'energia suficient i puguem detectar els electrons arrancats.
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A17.- Com podem posar a prova els models proposats?

En tant que no és possible observar l'electró de forma directa, haurem de posar a prova
les hipòtesis proposades analitzant les evidències experimentals que es poden preveure.
És d'esperar que en modificar les característiques de la llum incident  es produïsquen
canvis en les magnituds característiques dels electrons emesos. L'acord o discrepància
entre les previsions realitzades i les mesures que podem efectuar experimentalment ens
donaran indicis de la validesa dels models d'emissió proposats.

A17a.-  Indiqueu quines característiques dels electrons emesos es veuran afectades en
variar la intensitat o el color de la llum incident.

D'acord amb cada hipòtesi, podem fer les prediccions que recollim en la taula següent:

Hipòtesi A (model clàssic) Hipòtesi B (model quàntic)

Augment  de  la  freqüència  de  la
radiació

No tindrà cap efecte. • Produirà  transicions
més  energètiques  en
els  electrons,  que
tindran  més  energia
quant  més  elevada
siga la freqüència.

• Si  no  s'assoleix  una
freqüència mínima, no
s'alliberaran electrons.

Augment  de  la   intensitat  de  la
radiació

• S'alliberaran  més
electrons perquè l'ona
transporta  més
energia.

• Els  electrons
alliberats  tindran  més
energia  perquè  l'ona
els  pot  transferir  més
energia.

S'alliberaran  més  electrons
perquè  hi  ha  més  energia
disponible en l'ona, sempre que
la freqüència siga superior a la
freqüència  mínima  necessària
per  alliberar  electrons.  És
semblant  al  que  passava  amb
les  línies  més  intenses  de
l'espectre, que es corresponien
amb  una  major  quantitat  de
transicions.

Caldrà  esperar  un  cert  temps
fins que comencen a alliberar-
se  electrons,  perquè  l'energia
arriba de manera contínua amb
l'ona.

Si  considerem que  la  llum és
una ona, caldrà esperar un cert
temps  per  detectar  electrons
emesos. 
Si  considerem  que  l'energia
arriba  “de  colp”,  no  caldrà
esperar  per  observar  electrons
emesos,  encara  que  la  llum
siga molt poc intensa.

C.-  En establir  les conseqüències observables dels  canvis  en la  radiació  que s'usa per
il·luminar el metall  hem de fer referència al model emprat,  justificant cadascuna d'elles i
comparant  el  mecanisme  clàssic  i  el  quàntic.  Aquesta  comparació  és  fonamental  per
emfatitzar que l'objectiu no és encertar les prediccions, sinó posar a prova dos models en
conflicte. Reproduïm tot seguit els diagrames que es poden emprar per guiar la discussió.
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Mecanisme d'emissió d'electrons per part d'un metall en incidir llum sobre ell, d'acord
amb la hipòtesi clàssica. Representem el que li ocorre a cada electró individual, cal tindre
en compte que el metall conté molts electrons.

Mecanisme d'emissió d'electrons per part d'un metall en incidir llum sobre ell, d'acord
amb la hipòtesi  quàntica.  Representem el  que li  ocorre a cada electró individual,  cal
tindre en compte que el metall conté molts electrons. 

Una vegada tenim les evidències observables que es desprenen del mecanisme d'emissió
proposat cal que les cerquem experimentalment.

A18.-  Què podem fer  per  contrastar  les nostres  prediccions? Dissenyeu un muntatge
experimental.

C.- Aquesta activitat es desenvoluparà de forma dialogada de forma que es done resposta a
totes les qüestions que segueixen.  Si  no disposem del  temps suficient  el  professor  pot
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explicar als alumnes el muntatge emfatitzant les mesures que prenem i la relació amb les
prediccions.

Sense introduir cap informació addicional ni cap comentari d'ajuda els estudiats arriben a
aportar que per mesurar el temps que tarda en produir-se l'emissió es pot mesurar el temps
que tarda en descarregar-se l'electroscopi i veure si depén de la intensitat i la freqüència.
Per mesurar la quantitat d'electrons emesos suggereixen que es pot usar un amperímetre,
però no saben com connectar-lo. No són capaços de fer cap aportació referent a la mesura
de  l'energia  dels  electrons.  Agafant  aquestes  aportacions  com a  punt  de  partida,  si  es
produeixen, poden avançar en el disseny experimental.

A18a.- Com podem mesurar la quantitat d'electrons emesos?

El primer que caldrà fer per aconseguir comptar els electrons emesos és recollir-los i fer-
los passar- a través d'un cable, de forma que mesurant la intensitat que recorre el cable
serem capaços de determinar la quantitat d'electrons que s'emeten en un segon (n). 

Açò  ho  podem  fer  de  diverses  maneres  però  la  més  senzilla  des  del  punt  de  vista
experimental consisteix a posar una placa conductora a prop de la placa emissora, com
es mostra a la figura. Podem, a més, usar una pila que carregue positivament la placa
connectada a l'amperímetre. Així, els electrons seran atrets cap a la placa i s'afavorirà la
detecció de tots els electrons.

Muntatge experimental per comptar els electrons emesos.

C.- És recomanable que dibuixen la distribució de càrregues que adquireix cada placa del
condensador i el camp que es crea al seu interior, tant pel que fa a les línies de camp com a
les  superfícies  equipotencials.  Gran  part  de  les  dificultats  que  tenen  els  alumnes  per
entendre l'efecte fotoelèctric,  i  especialment la detecció experimental,  estan relacionades
amb una comprensió deficient del comportament de les càrregues elèctriques en l'interior de
camps electrostàtics. Així, tenen dificultats per entendre el significat del potencial de frenada
i el paper dels diferents elements que apareixen en el muntatge experimental (condensador,
amperímetre, pila, etc)
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A18b.- Com podem mesurar l'energia dels electrons emesos?

Per mesurar l'energia amb què són emesos els electrons apliquem un camp que s'opose
al seu avanç. Açò s'aconsegueix invertint la polaritat de la pila. A mesura que augmentem
la  diferència  de  potencial  entre  les  plaques  seran  més  els  electrons  que  no
aconseguisquen arribar a l'altra placa ja que no tenen energia suficient per passar d'un
lloc de major potencial a un altre de menor, de forma que quan la diferència de potencial
siga suficientment elevada cap electró serà detectat, haurem assolit el que anomenem
potencial de frenada (Vf). En aquest cas podrem mesurar l'energia cinètica màxima dels
electrons emesos. 

C.- De nou, és molt recomanable que es torne a representar mitjançant dibuixos la càrrega
que acumula cada placa del condensador, el camp que es genera al seu interior, la força i el
moviment que tindran els electrons. 

Els electrons abandonen el metall amb una certa velocitat, però la diferència de potencial
aplicada pel condensador els frena, fent-los tornar cap a la placa positiva. A mesura que
augmentem la diferència de potencial cada vegada s'enregistraran menys electrons en
l'amperímetre (ja que només els electrons que tenen més energia aconsegueixen arribar
a la placa negativa). Just en el moment en què la lectura de l'amperímetre siga zero
podem aprofitar  el  valor  de  la  diferència  de  potencial  per  calcular  l'energia  cinètica
màxima amb què els electrons abandonen la placa.

A18c.- Com podem canviar les característiques de la llum incident?

Amb una font lluminosa adequada podrem seleccionar la intensitat i la freqüència de la
radiació incident. Modificar la intensitat amb què és irradiada la placa metàl·lica es pot
aconseguir canviant la bombeta per una de diferent potència o acostant i allunyant la font
lluminosa de la placa. Respecte a la freqüència, podem usar fonts lluminoses de diversos
colors o podem usar una font de llum blanca i seleccionar les freqüències desitjades fent
ús de filtres lluminosos. El muntatge experimental final és el que es mostra a la figura.
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Esquema del muntatge experimental final i imatge del muntatge real. 

Una vegada realitzat l'experiment s'han obtingut els següents resultats:
R1.- Existeix una freqüència mínima de la llum per sota de la qual no es produeix
emissió d'electrons, siga quin siga el temps d'espera.
R2.-  Quan  augmenta  la  intensitat  de  la  llum augmenta  la  quantitat  d'electrons
emesos però no la seua energia.
R3.- Quan augmenta la freqüència de la llum augmenta l'energia dels electrons
emesos però no la quantitat.
R4.- No s'observa un temps de retard, per molt feble que siga la intensitat de la
llum incident  l'emissió  d'electrons és  immediata,  sempre que la  freqüència  siga
superior a la freqüència mínima comentada en R1.

Les mesures quantitatives es resumeixen en la taula següent.
λ (nm) 578 (taronja) 546 (groc) 436 (violat) 405 (violat) 366 (UV)

ν  (Hz) 5,19·1014 5,49·1014 6,88·1014 7,41·1014 8,20·1014

Vf (V) 0,585 0,716 1,265 1,420 1,701
Mesures quantitatives
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A19.- Analitzeu les hipòtesis establertes amb anterioritat a la llum dels resultats.

C.- Constatarem que només la hipòtesi B amb la consideració que l'energia s'absorbeix “de
colp” pot donar compte de tots els resultats experimentals. La hipòtesi A (clàssica) no pot
explicar  l'existència  d'una freqüència  mínima per  a  què es detecten electrons ni  que no
existisca un temps de retard. La hipòtesi B amb la consideració que la llum és una ona sí que
explica que hi haja una freqüència mínima, però no explica que no hi haja un temps de
retard. 

Ara bé, si la llum s'emet “de colp”, com vam proposar en explicar els espectres, i s'absorbeix
“de colp”, com constatem en no detectar un temps de retard, podem seguir considerant que
la llum és una ona?

Acabem de donar per vàlid que la llum s'absorbeix “de colp”, ja que és l'única manera
d'explicar  que  no  hi  haja  un  temps  de  retard.  També  vam  proposar,  en  estudiar  els
espectres, que la llum s'emetia “de colp”, quan un electró canviava d'un estat estacionari a
un altre sense contemplar la possibilitat que estiguera en estats intermedis. Si això és així,
podem seguir mantenint una imatge ondulatòria per a la llum? No hauríem d'admetre que
la  llum no  es  propaga  com  a  ones  sinó  com a  “trossos”  o  “paquets”  d'energia  que
s'emeten o absorbeixen en unitats completes? 

Històricament, aquesta hipòtesi va ser proposada per Einstein. En les seues paraules:

“D'acord amb la hipòtesi ací considerada, en la propagació d'un raig de llum emés
des d'una font puntual l'energia no està distribuïda de manera contínua sobre
volumns d'espai cada vegada majors, sinó que consisteix en un nombre finit de
quàntums d'energia localitzats en punts de l'espai que es mouen sense dividir-se,
i que només poden ser absorbits o generats en unitats completes”

A20.- Representeu les següents radiacions fent ús del model electromagnètic i del model
quàntic introduït com a hipòtesi. Com donem compte amb cada model de la intensitat i la
freqüència?
a) Una llum blava de 450nm de longitud d'ona.
b) Una llum blava de la mateixa freqüència que l'anterior però més intensa.
c) Una llum verda poc intensa.

C.-  Aquesta  activitat  es  fa  com a resum dels  dos  model  enfrontats  per  il·lustrar-ne  les
diferències.  És imprescindible diferenciar entre l'energia de la radiació i la del fotó ,
aspecte que presenta dificultats per als alumnes:
• L'energia del quàntum està relacionada amb la freqüència de la radiació.
• L'energia de la radiació (intensitat) està relacionada amb la quantitat de quàntums que

té.

Per tant, la freqüència està relacionada amb l'energia de cada quàntum i la intensitat amb la
quantitat  de  quàntums.  Aquest  aspecte  convé  recordar  que  ja  s'ha  treballat  amb  els
espectres: 
• La freqüència de la radiació emesa depenia de la diferència d'energia de la transició

atòmica individual. Podem dir, llavors, que en cada transició s'emetia un quàntum i que
aquest té més energia quant més separats estan els estats energètics.

• La intensitat de la radiació depenia de la quantitat de transicions individuals que tenien
lloc. Quantes més transicions tenen lloc més quàntums s'emeten, i més energia hi ha en
el conjunt de la radiació.
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Atenent  sols  a  l'aspecte  qualitatiu  es  fa  difícil  acceptar  una  hipòtesi  fortament
contradictòria amb la física coneguda fins el moment. Algunes experiències, com ara la
interferència, demostren clarament que la llum és una ona. Cal que aprofundim en l'anàlisi
de resultats incloent-hi l'aspecte quantitatiu.

A21.-  Determineu  quantitativament,  d'acord  amb  la  hipòtesi  sota  estudi,  l'energia  de
l'electró alliberat. Useu les dades experimentals per provar la validesa de les hipòtesis.

C.- Si l'expressió es demostra correcta haurem d'acceptar aquesta interpretació, encara que
siga de forma temporal. Els alumnes mostren les seues reticències a acceptar la hipòtesis
en tant que viola clarament tot el que se sabia sobre la radiació, especialment impedeix que
es puga parlar d'una freqüència i d'una longitud d'ona, aspectes aquests fonamentals per
entendre la formació dels espectres (xarxes de difracció) i  els processos d'interferència.
Caldrà  buscar  més  evidències  o,  almenys,  trobar  una  interpretació  dels  fenòmens
ondulatoris a la llum d'aquest nou model per retornar la coherència a la física. 

Hi ha diverses formes de verificar la validesa de l'equació. Una possibilitat és comprovar la
validesa per a cada parell de resultats freqüència–potencial de frenada. Una altra possibilitat
és fer una anàlisi global representant els resultats obtinguts. D'acord amb l'equació deduïda
la representació gràfica hauria de ser una recta que tinga per valor del pendent la constant
de Planck dividida entre la càrrega de l'electró. En fer aquesta representació s'observa que
així  és  (gràfica  inferior).  Una  redacció  alternativa  d'aquesta  mateixa  activitat  és  la  que
s'ofereix més avant (A21b).

D'acord amb la hipòtesi del quàntum de radiació i tenint en compte que l'energia s'ha de
conservar per a cada procés individual, l'energia final de l'electró serà igual a l'energia
inicial més l'energia que ha adquirit en absorbir el quàntum.

E final=E inicialE quàntumE final=E inicialh ·

Si tenim en compte que Equàntum = h i designem amb W l'energia mínima que cal aportar
per arrancar l'electró (que és igual a l'energia mínima de l'electró dins del metall Ei=−W ),
arribem a l'expressió

E final=h−W

on W també representa l'energia que cal aporta per alliberar l'electró. 

En el  nostre muntatge experimental  l'energia  final  de l'electró es mesura aplicant  una
diferència de potencial. Introduint en l'equació anterior la relació entre l'energia de l'electró
i el potencial de frenada arribem a:

e · V frenada=h−W
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A21b.- (enunciat alternatiu).- En la gràfica següent (es mostra la gràfica als estudiants i
se'ls lliura en full a banda) apareixen representats els resultats experimentals i l'equació
de la recta que millor s'ajusta a ells. Discutiu la validesa de l'equació proposada.

Representació gràfica de les dades obtingudes en estudiar la relació entre la freqüència de la llum
incident i el potencial de frenada que cal aplicar a la placa fotoelèctrica per detindre el corrent
produït.

Tot i la validesa de la hipòtesi del quàntum de radiació per explicar l'efecte fotoelèctric som
conscients que no la podem acceptar sense més. Fins ara hem usat el model ondulatori
de  la  radiació  per  explicar  tots  els  fenòmens  lluminosos.  En  eixes  explicacions,  els
conceptes de freqüència i longitud d'ona eren fonamentals, i aquests conceptes perden
completament el sentit en introduir el quàntum de radiació. Caldria revisar tot el que hem
fet fins ací per veure en quina mesura el quàntum de radiació pot donar compte dels fets
experimentals coneguts, i fer tot el possible per arribar a un model de radiació coherent i
únic. No podem acceptar, sense més, dos models radicalment diferents, i més quan un
d'ells sols pot donar compte d'un fet experimental.

A22.- Com hem comentat, no és senzill  que la comunitat científica accepte idees que
contradiuen el coneixement establert pel simple fet d'explicar un resultat experimental. El
text que segueix explica clarament el rebuig que va patir la hipòtesi dels quàntums de
radiació, que va ser introduïda per Einstein en 1905. Llegeix-lo i respon a les activitats
que es proposen més endavant:

El rechazo a la hipótesis de Einstein todavía era manifiesto en 1913. Así,  al proponer a
Einstein para la Academia Prusiana de Ciencias, Planck, Nerst, Rubens y Warburg indican:

"Los firmantes miembros de la Academia tienen el honor de proponer al Dr.  Albert
Einstein, profesor ordinario de física teórica del Instituto Politécnico Federal de Zurich,
para  su  elección  como  miembro  regular  de  la  Academia.  [...]  En  suma,  puede
afirmarse  que,  entre  los  problemas  importantes  que  tanto  abundan  en  la  física
moderna, es difícil encontrar alguno del cual Einstein no adopte una posición notoria.
El hecho de que alguna vez no dé en el blanco en sus especulaciones, como por
ejemplo, la hipótesis sobre los cuantos de luz, no ha de ser esgrimido en su contra.
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Dado que sin asumir de vez en cuando un riesgo resulta imposible, hasta en la ciencia
natural más exacta, introducir verdaderas innovaciones."

Esta falta de consideración al cuanto de Einstein se constata también en el modelo atómico
que en 1913 propone Bohr. Para explicar el espectro del hidrógeno  Bohr hace uso de la
teoría electromagnética cuando afirma que el electrón gana o pierde energía cuando pasa
de un estado estacionario a otro emitiendo o absorbiendo radiación homogénea de carácter
ondulatorio, evitando de esta forma recurrir al cuanto de radiación.

Los primeros resultados experimentales sólidos sobre el efecto fotoeléctrico aparecen en
1915 cuando Millikan, después de 10 años de un trabajo riguroso y meticuloso encaminado
a reafirmar la naturaleza ondulatoria de la luz, demuestra la validez de la ecuación propuesta
por Einstein ( E=h −W ). Pero, a pesar de la adecuación de los resultados experimentales
a la ley einsteniana del efecto fotoeléctrico, Millikan afirmaba: "La ecuación fotoeléctrica de
Einstein […] parece predecir exactamente en todos los casos los resultados observados […]
Pero la teoría semicorpuscular mediante la cual Einstein llegó a su ecuación parece hoy
completamente insostenible". 

Más de 15 años después, cuando se le entrega el premio Nobel de 1921 se le concede a
Einstein “por los servicios a la física teórica y especialmente por el descubrimiento de la ley
del efecto fotoeléctrico”, pero nada se dice del cuanto de luz.

Activitats:
• Per quin motiu la comunitat  científica era tan reticent a acceptar la hipòtesi del

quàntum de radiació? 
• Quines evidències experimentals  tenien per  continuar  acceptant  com a vàlid  el

model ondulatori de radiació?

2.2.2.- L'efecte Compton

Fins el moment hem estudiat els efectes de la radiació sobre electrons lligats. En donar
compte dels espectres considerem que els electrons estan lligats als àtoms i en explicar
l'efecte  fotoelèctric  considerem que  els  electrons  estan  lligats  al  metall.  En  aquestes
condicions,  i  sempre d'acord  amb els  nostres  avanços,  els  electrons no poden tindre
qualsevol  energia  i  són  necessàries  unes  freqüències  determinades  per  aconseguir
transformacions.  Això  limita  la  quantització  de  l'energia  als  electrons  i  ens  impedeix
determinar  si  l'energia  de  la  radiació  està  quantitzada.  Per  superar  aquesta  barrera
haurem d'usar electrons lliures (l'energia dels quals no està quantitzada) i analitzar si hi ha
indicis de quantització en la radiació.

Quan es fan incidir  raigs X sobre electrons lliures10 s'observava que entre la  radiació
difusa hi ha dues freqüències, una coincident amb la dels raigs X incidents i una altra de
menor  freqüència  (a  la  qual  anomenarem  radiació  secundària).  La  diferència  de
freqüències depén de l'angle amb què es realitzara la mesura.  Si  es mesurava en la
mateixa direcció en què es produeix la incidència no s'observa la radiació secundària de
menor freqüència, però a mesura que augmentava l'angle en què es realitza la mesura

10.- En tant que no es poden posar electrons lliures estàtics per fer incidir raigs X sobre ells s'usen llàmines de grafit o
altres materials. El grafit és un bon conductor de forma que es pot acceptar que els electrons al  seu interior estan
pràcticament lliures, que l'energia d'enllaç a la xarxa és 0.
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respecte a la radiació incident augmenta la diferència de freqüències entre les radiacions
detectades, com es mostra a la figura.

En fer incidir raigs X sobre una làmina de grafit s'observa radiació dispersada en totes direccions. Quan es
fa la descomposició espectral s'observa que aquesta radiació està formada per dues freqüències, una igual
a la de la radiació incident i una altra menor. A més, la diferència entre les freqüències no és constant, sinó
que depén de l'angle de dispersió.

A23.- Doneu una interpretació d'aquests fets experimentals. Prengueu en consideració
que la radiació pot estar formada per ones o per quàntums d'energia.

Amb la teoria ondulatòria de la radiació cal considerar els raigs X com una ona d'elevada
freqüència i una determinada amplitud. En interaccionar amb els electrons lliures aquesta
ona els transfereix energia i els porta a realitzar oscil·lacions forçades. Això dóna lloc sols
a  una  radiació  secundària  de  la  mateixa  freqüència  que  la  incident  i  uniformement
distribuïda en l'espai, no hi ha lloc per a una radiació secundària de menor freqüència. 

1: Els raigs X (ones d'elevada freqüència) arriben als electrons i els transmeten energia.  2: Els
electrons adquireixen un moviment vibratori per estar sotmesos a l'acció d'una ona i oscil·len amb la
mateixa freqüència de l'ona.  3: A causa del moviment vibratori,  els electrons,  per ser partícules
carregades, emeten radiació de freqüència coincident a la de vibració, en totes direccions.
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C.-  Una  dificultat  a  què  ens  podem enfrontar  és  que  els  alumnes  consideren  que,  en
interaccionar l'ona amb l'electró, aquest “eixirà disparat”. Una reflexió detallada ha de portar-
los a reconsiderar la resposta: una partícula sotmesa a un moviment ondulatori ha de vibrar,
de  la  mateixa  forma  que  ho  fa  un  suro  en  la  superfície  de  l'aigua.  Aquest  moviment
oscil·latori de l'electró, que té lloc amb la mateixa freqüència que la radiació incident, ha de
portar-lo  a  emetre  radiació  d'eixa  mateixa  freqüència,  en  aquests  cas  no  hi  ha  estats
estacionaris ja que es tracta d'un electró lliure o que podem considerar lliure.

Una explicació molt diferent és la que proporciona la hipòtesi del quàntum de radiació. Si
la llum està formada per paquets energètics es pot interpretar la dispersió de radiació com
un procés individual de col·lisió entre un quàntum de radiació i un electró del medi.  En
produir-se la col·lisió l'electró absorbeix l'energia del quàntum i allibera un segon quàntum
de menor energia. Això explicaria la formació de radiació de menor freqüència.

En incidir sobre l'electró el fotó és absorbit i l'electró adquireix la seua energia. Seguidament l'electró
allibera un segon fotó de menor energia que l'anterior perdent part de l'energia que havia adquirit. El
segon fotó té menys energia que el primer fotó, i per tant menor freqüència.

La diferència d'energia del quàntum incident i del segon quàntum ha de ser absorbida per
l'electró, que eixirà dispersat. La detecció d'aquests electrons dispersats, que no preveu la
teoria clàssica, permetria posar a prova les dues hipòtesis.

A23b.- Indiqueu quines haurien de ser les característiques dels electrons dispersats: En
quina direcció eixiran dispersats?

C.- Els alumnes relacionen les direccions de dispersió de l'electró i quàntum de radiació
secundari, fent un raonament que usa per analogia el xoc entre boles de billar. Cal fer la
reflexió  del  que això implica:  si  comparem el  fenomen amb el  xoc entre boles de billar
estarem  acceptant  que  els  quàntums  de  radiació  tenen  moment  lineal,  a  l'igual  que
qualsevol altra partícula, tot i no tindre massa.

D'acord amb la teoria clàssica no ha d'haver dispersió d'electrons, l'existència d'electrons
dispersats suposaria un problema greu per al model ondulatori de radiació. D'acord amb
la hipòtesi quàntica de la radiació hauríem de detectar electrons dispersats, amb energia
igual a la diferència d'energies entre el quàntum incident i el dispersat. La hipòtesi no ens
parla d'una direcció preferent per a la dispersió dels electrons.
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Possible mecanisme d'interacció  entre el  quàntum de raigs X i  l'electró.  L'electró  absorbeix el
quàntum i emet un segon quàntum de menor energia, donant lloc a una radiació dispersada de
menor freqüència. En la interacció es satisfà el principi de conservació de l'energia i del moment
lineal.

Per detectar l'existència d'electrons dispersats podem realitzar l'experiència de dispersió
de radiació a l'interior d'una càmera de boira. La càmera de boira permet visualitzar les
trajectòries  de  les  partícules  carregades  que  es  mouen  al  seu  interior:  els  electrons
dispersats. El muntatge que podem fer servir és el que apareix en la imatge següent.

Muntatge experimental per a l'estudi de la dispersió de raigs X en la càmera de boira. Els raigs X
incideixen en el gas de la càmera de boira i s'observa un electró dispersat en la direcció θ alhora
que es pot mesurar radiació X dispersada en la direcció  φ. Ambdós angles guarden una relació
matemàtica  ben  definida.  A més,  l'energia  dels  electrons  dispersats  augmenta  amb  l'angle  de
dispersió alhora que la radiació detectada conté dues freqüències la diferència de les quals creix
amb l'angle de dispersió.

Els resultats experimentals posen de manifest que sí hi ha electrons dispersats. És més,
demostren que per cada quàntum de radiació detectat en una direcció  φ es detecta un
electró en la direcció θ i que els dos angles guarden una relació matemàtica estricta.
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A23c.-  Doneu una interpretació  d'aquests  fets.  Com podem explicar  que  hi  haja  una
relació  ben  definida  entre  la  direcció  en  què  ix  dispersat  cada  electró  i  quàntum de
radiació?

El principi de conservació de l'energia no imposa una relació entre les direccions en què
ixen  dispersats  cada  electró  i  cada  quàntum.  Per  relacionar  angles  de  dispersió  cal
recórrer al principi de conservació del moment lineal. Analitzarem la interacció entre el
quàntum incident i l'electró de manera similar a com analitzàvem el xoc entre boles de
billar en cursos anteriors (però tenint en compte les diferències existents entre una bola de
billar, que pot transferir qualsevol energia en un xoc, i un quàntum de radiació, que ha de
ser absorbit i emés en unitats completes!). 

Ara  bé,  aplicar  el  principi  de  conservació  del  moment  lineal  suposa admetre  que els
quàntums de radiació tenen moment lineal, com les partícules materials. Fins el moment
havíem considerat els quàntums com paquets d'energia sense massa, i no havíem pres
en consideració la possibilitat de què tingueren moment lineal. Si atribuïm moment lineal
als quàntums, i d'acord amb l'esquema del muntatge experimental que hem introduït per
estudiar  l'efecte  Compton,  podem fer  la  següent  representació  de  vectors  p⃗  abans i
després  de  la  interacció.  S'hi  evidencia  que  la  relació  existent  entre  la  direcció  de
dispersió  d'electrons i  quàntums és  una conseqüència del  principi  de conservació  del
moment lineal. 

L'electró i el quàntum no poden eixir dispersats en qualsevol direcció, sols en aquella que satisfà el
principi de conservació del moment lineal. Açò posa de manifest que la radiació és portadora de
moment lineal  i  que aquest  s'ha de conservar  en cada procés individual,  com es mostra en el
diagrama de la dreta,  on s'observa que la suma de moments lineals del  quàntum i  de l'electró
dispersats és igual al moment lineal del quàntum incident.

La interpretació d'aquest fenomen ens porta a considerar la radiació com un flux d'ens que
tenen  energia  i  moment  lineal,  a  l'igual  que  qualsevol  altre  flux  de  partícules.  Hem
d'acceptar l'existència de partícules de llum sense massa, que en l'actualitat s'anomenen
fotons.

En tots els fenòmens analitzats fins el  moment i  que han donat suport a les hipòtesis
quàntiques s'ha posat de manifest que en les interaccions individuals de la radiació amb la
matèria sempre que parlem d'una transferència d'energia entre la radiació i la matèria hem
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de parlar d'una freqüència. Ara bé, tot i el reconeixement de l'existència del quàntum de
radiació el problema de la naturalesa de la llum dista molt de trobar-se tancat. No podem
acceptar dos models per a la llum que són contradictoris encara que els dos tinguen
resultats experimentals que els avalen, hem de recuperar la coherència del coneixement
científic  i  establir  un  model  únic  que  tinga  la  capacitat  d'explicar  tots  els  fets
experimentals.

Recapitulació: 
• Quin problema ens havíem plantejat?
• Com  explicàvem  l'emissió  i  absorció  de  radiació  amb  els  nostres

coneixements inicials? Quins fets experimentals no aconseguíem explicar?
• Quin  mecanisme  hem  introduït,  com  a  hipòtesi,  per  explicar  l'emissió  i

absorció de radiació? Aporta arguments que donen suport a eixe mecanisme.
Dóna compte de totes les característiques de la llum.

• Quins problemes hem d'abordar com a conseqüència dels models introduïts?

C.- Quan els alumnes entreguen la seua recapitulació el professors els dóna la que es troba
tot seguit.
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RECAPITULACIÓ

Quin problema ens havíem plantejat?

El problema que ens vam plantejar va ser trobar un mecanisme que permetera explicar
l'emissió i absorció de radiació que fóra capaç d'explicar fenòmens com els espectres, la
fluorescència  i  la  fosforescència  i  el  funcionament  d'aparells  tecnològics  com  les
bombetes, els làsers, els leds o les plaques fotoelèctriques.

Com  explicàvem  l'emissió  i  absorció  de  radiació  pels  àtoms  amb  els  nostres
coneixements inicials?

D'acord amb la física clàssica l'àtom conté electrons que giren al voltant del nucli de forma
contínua emetent radiació de la mateixa freqüència que la freqüència orbital de l'electró.
Aquesta radiació es propaga per tot l'espai en forma d'ones. Ara bé, en emetre radiació
l'àtom ha de perdre energia i això porta als electrons a caure sobre el nucli. A més, a
mesura que els electrons cauen van girant més ràpid canviant la freqüència de rotació i
originant radiació de freqüència diferent. D'acord amb aquest model, l'espectre d'emissió
dels gasos hauria de ser continu.

Quin mecanisme hem introduït, com a hipòtesi, per explicar l'emissió i absorció de
radiació? Aporta arguments que donen suport a eixe mecanisme. Dóna compte de
totes les característiques de la llum.

D'acord amb les idees quàntiques que hem introduït la llum està formada per quàntums
d'energia que s'emeten o absorbeixen en quantitats completes, anomenats fotons, que
transporten  una  energia  E=hν .  L'energia  dels  àtoms  també  està  quantitzada:  els
electrons només es poden moure en unes poques òrbites al voltant del nucli, i  ho fan
sense  emetre  energia.  Aquests  models  de  radiació  i  matèria  ens  ajuden  a  explicar
l'emissió i absorció:
• Quan l'àtom emet radiació un electró passa d'una òrbita estacionària a una altra

òrbita estacionària de menor energia donant lloc a un fotó amb una freqüència  que
satisfà  la  relació  E f−E i=h ν .  Aquest  fotó  es  propaga  en  tot  moment  en  una
direcció determinada i no en totes les direccions de l'espai.

• Un àtom sols pot absorbir un fotó si en adquirir tota l'energia que transporta es
produeix una transició d'un estat estacionari  a un altre estat estacionari  de més
energia, d'acord amb la mateixa expressió que regeix l'emissió. 

D'aquesta  manera  es  limiten  els  canvis  que  poden  tindre  lloc  en  l'interior  de  l'àtom
d'hidrogen  i  s'impedeix  que  es  destruïsca.  Cada  transició  dóna  lloc  a  radiació  d'una
determinada freqüència i  a una línia de color en l'espectre,  com les transicions estan
limitades també ho estan les freqüències que es poden emetre i només es veuran unes
poques línies en l'espectre.

D'acord  amb  aquest  model,  dues  radiacions  que  tenen  la  mateixa  freqüència  estan
formades  per  fotons  de  la  mateixa  energia,  sent  més  intensa  la  radiació  que  estiga
formada per  una major  quantitat  de fotons.  Quan un àtom emet  radiació  de diferents
freqüències (un espectre de diverses línies) és més intensa aquella que està produïda per
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una major quantitat de transicions entre estats quàntics dins de l'àtom. Quan un àtom
absorbeix radiació, si la freqüència és suficient per arrancar electrons, s'arracaran més
electrons quant major siga la intensitat  de la radiació perquè estarà formada per més
quàntums, com s'observa en l'efecte fotoelèctric. 

Quins problemes hem d'abordar com a conseqüència dels models introduïts? 

Com a  resultat  dels  nostres  avanços  tenim  dos  models  contradictoris  per  explicar  el
comportament de la radiació: un model ondulatori i un model de paquets d'energia. Hem
de  buscar  un  model  coherent  que  ens  permeta  explicar  alhora  els  fenòmens  que
requereixen  un  model  ondulatori  (com  la  interferència,  la  difracció  o  l'existència  de
freqüència i longitud d'ona en la radiació) i els que requereixen un model corpuscular (com
l'efecte fotoelèctric, l'efecte Compton i els espectres).
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3.- Possibles aplicacions del model elaborat

C.-  L'objectiu  d'aquest  apartat  és proposar aplicacions del  model  elaborat:  els  electrons
lligats es mouen en nivells energètics i la radiació està constituïda per fotons l'energia dels
quals és proporcional a la freqüència de la radiació. L'absorció i  emissió de radiació va
lligada a canvis en l'estat quàntic dels electrons.

Les activitats següents ens proposen que interpretem fenòmens d'emissió i  absorció  de
radiació presents en el nostre entorn més immediat. Per fer-ho s'ha de tindre en compte el
model de matèria que anem a fer servir (com es troben els electrons en la matèria), el model
de radiació (fotons o ones) i el mecanisme que permet explicar l'emissió de radiació.

La dificultat  és seqüencial,  comencem interpretant  espectres senzills  i  poc a  poc anem
donant explicació d'espectres més complexos, tot relacionant la complexitat de l'espectre
amb la complexitat en l'estructura de la matèria i en les interaccions que tenen lloc entre els
seus components bàsics.

Cal tindre en compte que la resposta a les activitats no és única. Com es veurà en realitzar-
les, la presència de determinades freqüències en l'espectre d'emissió d'una font lluminosa
es correspon amb unes determinades transicions energètiques, la qual cosa ens permet
establir hipòtesis sobre l'estructura de nivells energètics del material o instrument analitzat.
Tanmateix, necessitaríem informació addicional per conèixer quina és l'estructura real de
nivells  energètics.  Ens conformarem, per  tant,  amb establir  l'estructura o  estructures de
nivells energètics que, a títol d'hipòtesi, pot explicar l'espectre tot indicant el mecanisme que
té lloc. 

En algunes activitats,  especialment les que fan referència a fenòmens d'absorció,  s'han
inclòs qüestions referents a canvis d'intensitat en la llum incident. És fonamental emfatitzar
aquesta  part  de l'anàlisi  per  a  què  els  alumnes desenvolupen un model  correcte  de la
radiació  com a flux de fotons i  que interpreten correctament  la  intensitat  sota  el  model
quàntic. Existeixen mancances importants en aquest aspecte del model, a tall d'exemple: els
alumnes consideren que un flux de 1000 fotons de 1 eV produeixen el mateix efecte que un
flux de 500 fotons de 2 eV.

Per obtindre les freqüències de les línies o bandes espectrals  cal  fer servir  la  recta  de
calibratge que permet relacionar la posició de les línies sobre l'escala amb la freqüència de
la  radiació.  Aquesta  gràfica  s'ha  obtingut  a  partir  de  l'espectre  de  la  bombeta  de  baix
consum, com hem fet en el capítol 3 amb les longituds d'ona. La decisió de treballar amb les
freqüències en lloc d'usar les longituds d'ona s'ha pres per facilitar el treball dels alumnes.
Els resultats del calibratge es troben en l'annex 1, al final d'aquest mateix capítol.

A24.- Quan observem l'espectre d'una llum làser es veu que està formada únicament per
una freqüència.  Expliqueu, usant el  model  elaborat,  el  procés pel  qual  els àtoms que
formen l'aparell emeten la llum del làser. Tot seguit es mostra l'espectre d'eixe làser.

Espectre del làser roig.
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A24b.- Com funciona un làser verd? 

C.- La presència d'una única línia en l'espectre posa de manifest que la radiació emesa
respon a la transició dels electrons entre dos nivells energètics. A partir de la freqüència de
la radiació es pot obtindre la diferència d'energia entre els nivells.

D'acord amb el que apareix a la imatge, la posició de la línia és 11,1cm. Si usem la recta de
calibratge  determinem  la  freqüència  d'eixa  radiació
ν=−4,77·1013 ·11,1+9,75·1014

=4,46 ·1014Hz . 

Ara podem calcular l'energia dels fotons emesos pel làser: E=h ν=h ·4,46·1014
=1,84eV . Per

tant, d'acord amb el model atòmic quàntic d'emissió i absorció de radiació, en el làser es
produeix una transició electrònica entre nivells separats per 1,84 eV. Això ho representem
fent servir un diagrama d'energia de la forma que es mostra en la imatge inferior.

Diagrama  d'energia  del  làser.  Els  electrons  realitzen  transicions  entre  dos  nivells
separats  per  1,84eV.  Com  no  hi  ha  altres  transicions  possibles  la  llum  emesa  és
completament monocromàtica.

Una explicació completa del funcionament del làser implica donar compte del funcionament
cíclic: els electrons adquireixen energia del corrent elèctric que alimenta el làser, realitzen
una transició al nivell superior d'energia i emeten eixa energia descendint al nivell original,
l'excés d'energia s'emet en forma de fotons d'una freqüència fixa.

Cal  tindre  en  compte  que  aquest  és  un  làser  de  diòde,  en  un  làser  de  gas,  com els
tradicionals  d'He-Ne  el  mecanisme  és  diferent.  La  cavitat  en  què  es  troben  els  gasos
afavoreixen  unes  transicions  determinades  de  tota  una  sèrie  de  transicions  possibles.
Podem comentar  aquest  aspecte  per  evitar  que  es  formen una  imatge  ingènua  de  les
aplicacions de la física quàntica.

Si el làser és de color verd la freqüència de la radiació emesa és major, i això suposa que la
transició electrònica ha estat més energètica, per tant els nivells energètics estaran més
separats.
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A25.-  Observeu  la  llum  emesa  per  una  bombeta  de  baix  consum  i  expliqueu-ne  el
funcionament. Useu el model elaborat durant el desenvolupament d'aquesta unitat.

Espectre de la bombeta de baix consum.

C.- Per facilitar el calcul de les freqüències de la radiació podem considerar en un principi
només el valor mitjà de la posició de cada línia. Atribuirem totes les línies a l'emissió del
mercuri  i  menysprearem  la  presència  de  la  substància  fluorescent  que  cobreix  el  tub
(treballarem  la  fluorescència  i  la  fosforescència  més  endavant).  El  paper  d'aquesta
substància és absorbir part de la radiació que emet el mercuri i emetre radiació d'una major
quantitat de freqüències. De fet, quan es mira a través de l'espectroscopi la bombeta de baix
consum es veuen les línies del mercuri superposades a un arc de sant Martí (corresponent a
la substància fluorescent que recobreix el tub).

El valor de la freqüència de cada línia espectral, d'acord amb la funció de calibratge, així
com l'energia dels fotons és la que es resumeix en la taula següent.

Posició en l'espectre (cm) Freqüència
(·1014Hz)

Energia (·10-

19J)

5,2 7,26 4,8

6 6,88 4,55

7,2 6,31 4,17

8,7 5,6 3,7

9,8 5,07 3,35

10,5 4,74 3,13

Posicions, freqüències i energies dels fotons enregistrats en l'espectre de la bombeta de
baix consum.
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La presència de fotons de 6 energies diferents implica l'existència de 6 possibles transicions
energètiques.  El  diagrama  de  nivells  energètics  del  mercuri  podria  ser  (entre  d'altres
possibilitats):

Possible estructura de nivells energètics de l'àtom de mercuri.

Cal fer la reflexió corresponent al mecanisme proposat: els àtoms són excitats pel corrent
elèctric que travessa el tub, produint el salt dels electrons del nivell  fonamental a nivells
superiors. El retorn al nivell fonamental permet explicar la formació de les línies espectrals.
De nou, les transicions tenen caràcter aleatori, no se sap en quin moment ni entre quins
nivells es produiran. Sols es pot dir  que les línies més brillants es corresponen a aquelles
transicions que es produeixen un major nombre de vegades per unitat de temps. Podem
considerar que cada electró individual té una major probabilitat de realitzar unes transicions
que d'altres.

Un  problema  que  es  planteja  és  perquè  no  s'observen  les  transicions  entre  nivells
intermedis. Totes les transicions tenen lloc al nivell fonamental? Una anàlisi detallada permet
observar que la freqüència de les radiacions intermèdies no es correspon amb la de la llum
visible. L'ús d'instruments adients posaria de manifest que les freqüències corresponents a
les radiacions intermèdies també es troben presents.
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Activitats d'avaluació contínua 

AV3.-  Observeu l'espectre d'un LED roig.  Expliqueu la seua formació establint
hipòtesis sobre la seua estructura interna. 

Espectre d'un led roig.

C.- Aquesta activitat es troba, comentada, entre les complementàries.

A26.- Quan il·luminem amb llum roja un adhesiu fosforescent (1) aquest no emet llum (2).
En fer-ho amb llum verda tampoc es produeix cap efecte (3 i 4). Però quan s'il·lumina amb
llum blava es pot observar que emet llum (5 i 6). Proposeu un mecanisme que permeta
explicar aquest comportament. Useu els models quàntics.
Si les llums emprades hagueren sigut més intenses, en què canviarien els resultats?

Els  adhesius  fosforescents  sols  brillen  quan  s'han  il·luminat  amb  llum  blava.  En  el  primer  fotograma
s'observa l'estrela il·luminada amb llum roja, en el segon fotograma es pot veure que en apagar la llum
l'estrela no llueix. El mateix passa en il·luminar-la amb llum verda (fotogrames 3 i 4). Però en il·luminar-la
amb llum blava l'estrela sí que llueix.

C.- Cal començar explicant l'emissió de radiació pel material que forma l'adhesiu. D'acord
amb el que es veu en la imatge 6 la substància que conté l'adhesiu emet sols llum verda, i
això  es  pot  atribuir  (de  forma  simplificada)  a  la  transició  entre  dos  nivells  estacionaris,
d'acord amb el que es mostra en la figura inferior.

Estructura de nivells de la substància que forma l'adhesiu. La transició entre els dos
únics nivells és la responsable de llum verda que emet.
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Ara bé, sols es podrà emetre radiació en la mesura que aportem l'energia necessària per fer
pujar els electrons des del nivell de menor al de major energia. En aquesta ocasió l'energia
necessària per dita transició l'aporta la radiació incident. Així, tant la llum roja com la llum
verda emprada tenen una freqüència inferior a la necessària per produir  la transició, els
seus fotons no són suficientment energètics com per activar el mecanisme. 

Cal emfatitzar  que cada electró absorbeix un sol  fotó,  aquesta és una hipòtesi  quàntica
addicional,  un electró no pot  absorbir  alhora diversos fotons i  fer la transició,  això seria
equivalent a recuperar la imatge continua de la radiació.

Si haguérem usat llums  més intenses haguérem obtingut resultats semblants. Una llum més
intensa és portadora d'un major nombre de fotons, però l'energia de cada fotó és la mateixa.
En incidir sobre l'adhesiu, els fotons de la llum roja i verda no poden produir la transició
necessària per a què l'adhesiu emeta llum. En canvi, amb la llum blava el resultat haguera
estat lleugerament diferent: en haver més fotons es produeixen més transicions cap a estats
superiors, ja que cada fotó pot produir una transició. Posteriorment, en haver més electrons
en estats superiors d'energia hi ha també més transicions cap a estats de menor energia i
per tant més fotons en la radiació emesa, l'adhesiu lluiria més però amb el mateix color. 

Si volem aprofundir en els detalls podem plantejar el següent problema addicional: com és
que absorbeix llum blava i emet llum verda? El mecanisme que explica la fosforescència i la
fluorescència  és  més  complex  que  el  que  s'ha  considerat  fins  el  moment,  ja  que  cal
considerar que les transicions tenen lloc entre bandes energètiques, com es mostra en la
imatge següent. En absorbir llum d'alta freqüència els electrons poden fer una transició a la
banda superior  d'energia.  Posteriorment  retornen a la  banda de menor energia  emetent
radiació, però no ho fan a la menor de les energies possibles. La resta de l'energia acaba
alliberant-se mitjançant processos no radiatius o a través d'emissions no visibles (Heredia,
2008).

Una altra explicació que dóna compte de l'emissió d'una freqüència menor a la d'absorció
és l'existència de bandes d'energia.  La transició  a la  banda de més energia sols es
produeix  quan  s'absorbeix  radiació  d'elevada  freqüència.  Posteriorment  els  electrons
poden fer transicions a la banda de menor energia emetent fotons de menys energia que
els fotons de la radiació incident. L'energia restant s'allibera a través de mecanismes no
radiatius o de freqüències no visibles.
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Aquests darrers mecanismes simplement  els  comentem en tant  que són necessaris  per
mantindre la coherència del que hem fet fins el moment, no podem esperar que els alumnes
arriben a fer deduccions d'aquest tipus. Així mateix, ens serveixen per il·lustrar que el nostre
és un model senzill que presenta limitacions.

A26b.-Com podem explicar que estiga lluint durant una estona?

C.- Aquest fenomen aparentment viola el principi de conservació de l'energia, la interpretació
requereix  d'un mecanisme que permeta a  l'adhesiu  emmagatzemar energia  i  alliberar-la
lentament. L'absorció de la radiació incident permet als electrons de la substància que forma
l'adhesiu accedir a nivells energètics superiors. Posteriorment, la lenta desexcitació allibera
l'energia acumulada durant un determinat període de temps. Novament, les transicions són
de caràcter aleatori, no sabem quan van a produir-se (per això segueix lluint durant una
estona) ni a quin nivell tindran lloc (no retornen al nivell fonamental de colp, per això la llum
emesa no és blava). 

Es pot comprovar, a més, que en augmentant la intensitat de la radiació l'adhesiu continua
sense lluir si la llum és roja o verda. En canvi, si la llum és blava l'adhesiu lluirà més i durant
més temps quan s'il·lumina amb llum de major intensitat.

A27.- Sabem que els Raigs X, i especialment els raigs gamma, són altament perillosos
per a la salut.  Aquestes radiacions són conegudes com a radiacions ionitzants ja que
tenen la capacitat de ionitzar molècules biològiques vitals per a les funcions cel·lulars,
com l'ADN. Les cèl·lules així afectades poden morir o patir canvis importants en les seues
funcions, reproduir-se de forma descontrolada i produir un tumor cancerigen. 

Però tot i  el seu caràcter nociu, ambdós tipus de radiació tenen aplicacions mèdiques
importants. Concretament, els raigs gamma són usats en radioteràpies. Per acabar amb
un tumor, la zona afectada és irradiada de forma controlada amb raigs gamma, la qual
cosa provoca la mort de les cèl·lules tumorals irradiades.

Per què les radiacions d'alta freqüència són ionitzants i les de baixa freqüència no ho
són? Per què no fem referència a la intensitat en discutir la perillositat d'una radiació?
Discutiu el caràcter nociu de les radiacions més comuns en el nostre entorn.

C.-  Novament  relacionem la  freqüència  amb la  transició  energètica,  aspecte  que  no  té
cabuda dins la física clàssica. Cal diferenciar entre els efectes produïts per una radiació
d'alta intensitat i els produïts per una radiació d'alta freqüència. Així mateix, aprofitem per fer
una anàlisi dels efectes sobre la salut de les radiacions més comunes del nostre entorn:
ones de radio i TV, mòbils, WIFI, bluetooth, raigs X, radiació visible, ultraviolat i discutir la
capacitat de dites radiacions per provocar un càncer. Hem de comentar amb detall el cas de
les radiacions ultraviolades: el UV A és el responsable del bronzejat i  és poc nociu pel seu
poder ionitzant, no ocorre el mateix amb el UV B i el UV C. Podem fer notar, a més, que la
capa d'ozó ens protegeix de dites radiacions i que les cremes solars també ho fan, com es
pot llegir en les etiquetes.
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A28.-  El  diagrama  lateral  mostra  els  estats  estacionaris  del
cristall  d'una  pedra  preciosa.  A  causa  de  la  temperatura
ambiental,  els  electrons  es  poden  trobar  en  qualsevol  dels
estats estacionaris que apareixen representats al diagrama. 
• Què passa si la il·luminem amb llum verda formada per

fotons de 2,3eV?
• Què passa si la il·luminem amb llum violada formada per

fotons de 3eV?
• I  si  la il·luminem amb les llums anteriors però amb un

feix que té el doble de fotons?
• Explica com serà l'espectre lluminós que emet la pedra.

C.- Aquesta activitat explica, de forma simplificada, el color
de les pedres precioses.  Les pedres precioses tenen una
estructura cristal·lina amb estats energètics estacionaris que
recorden en gran mesura als estats electrònics dels àtoms. A
causa de la radiació i  temperatura ambiental,  tots els nivells estacionaris estan ocupats.
Aquesta  és  una  diferència  fonamental  respecte  a  les  activitats  fetes  fins  ara  en  què
consideràvem que tots els electrons es troben en l'estat fonamental. 

En  eixa  situació,  la  pedra  no  deixarà  passar  la  radiació  verda,  ja  que  els  seus  fotons
permeten la transició entre l'estat de -7,2 eV i el de -4,9eV. No ocorre el mateix amb la llum
violada, que sí travessarà la pedra. Podem dir, per tant, que la pedra no és transparent al
verd però sí al violat. Això determinarà el seu color, tot i que amb aquest model senzill és
difícil dir quin seria el color amb què veuríem la pedra. Tanmateix, i a tall d'exemple, podem
dir que la  maragda no és transparent  al  roig i  sí  ho és al  verd,  mentre que el  robí  és
transparent al roig alhora que absorbeix totes les altres radiacions. Nosaltres, com a molt,
podem afirmar que la pedra que estem estudiant no serà verda.

En il·luminar amb un feix lluminós que conté el doble de fotons es poden produir el doble de
transicions, però no transicions més energètiques.

En l'espectre lluminós de la pedra tindrem una quantitat molt gran de línies. Des de l'estat
estacionari  de més energia es poden produir  tres transicions que donaran origen a tres
línies en l'espectre. Des de l'estat estacionari de -4,9 eV es poden produir dos transicions, la
qual cosa originarà dues línies més. Finalment es pot produir una transició entre els estats
estacionaris de menor energia,  donant lloc a una altra línia en l'espectre.  La línies més
intenses es correspondran amb les transicions més probables.
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4.- Recerca d'un cos de coneixements coherent

Hem comprovat la capacitat del model de radiació basat en el fotó i del model de matèria
basat  en  la  quantització  de  l'energia  per  donar  compte  dels  processos  individuals
d'emissió,  absorció  o  dispersió  de  radiació,  així  com  d'altres  fenòmens  no  radiatius.
Tanmateix, també constatem que aquest model és completament insuficient per explicar:
• La formació d'interferències i difraccions requereixen d'una concepció ondulatòria

de la radiació. Ja havíem comentat que aquesta va ser la causa principal del gran
rebuig que va rebre la hipòtesi d'Einstein. Fins i tot una vegada acceptat el fotó,
l'existència  de  dos  models  per  donar  compte  del  comportament  de  la  radiació
suposava  un  greu  problema  de  coherència  interna  dins  de  la  física,  així  ho
manifesten les paraules de Bragg en referir-se a la situació:  “Els físics usen la
teoria ondulatòria dilluns, dimecres i divendres i la teoria corpuscular dimarts, dijous
i dissabte”.

En la imatge esquerra es veu que hem muntat el làser sobre un peu de laboratori i l'hem apuntat
cap a una pantalla situada a certa distància. La pantalla consisteix en un full de paper de quadres
on cada quadradet té 0,5 cm de costat. Com s'observa en la imatge superior, hem posat un fil
d'aram davant del làser. Sobre la pantalla es forma la imatge que s'observa en la fotografia central:
una seqüencia de zones il·luminades i fosques. Com sabem, aquest patró és una conseqüència
de les interferència entre les ones que travessen per cada costat del fil d'aram, les zones de més
intensitat lluminosa es corresponen amb les regions on la interferència és constructiva mentre que
les zones fosques corresponen als punts on la interferència és destructiva. Si la llum consistira en
un flux de partícules esperaríem obtindre una figura com la que apareix en el dibuix inferior: un
cercle que reprodueix la forma de l'obertura del làser amb una zona central no il·luminada que es
correspon amb l'ombra del fil d'aram.
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• El significat de les magnituds que apareixen en l'equació E=hν . Aquesta equació
mescla en una sola expressió una magnitud corpuscular (E, energia del quàntum
de radiació com a corpuscle, magnitud que no té sentit sota el model ondulatori de
radiació) i una magnitud ondulatòria ( ν , freqüència de la radiació, magnitud sense
sentit sota un model corpuscular de la radiació). No podem acceptar sense més
una equació que requerisca de dos models contradictoris per a ser interpretada.

• El caràcter aleatori de les transicions electròniques. Des d'un primer moment van
ser molts els físics que van advertir que la quantització de l'energia suposava un
trencament important amb la física anterior, i no sols pel que fa a les idees sobre
l'estructura de la matèria sinó també respecte al caràcter determinista de les lleis
de la física. La física clàssica permetia preveure qualsevol canvi en els sistemes,
avançar què anava a passar i quan anava a passar. La nova física sols permet
establir un catàleg de possibles esdeveniments, però no permet saber quin d'ells és
el que ocorrerà ni quan ocorrerà. Ens hem de conformar amb això? Podem millorar
el nostre cos de coneixements per recuperar aquell caràcter predictiu?

• Que l'efecte produït per una radiació no depenga de la intensitat. El fet que una
radiació  poc  intensa produïsca  un  efecte  que no pot  produir  una  radiació  molt
intensa de menor freqüència suposa un trencament de la relació causa-efecte en
tant que una llum intensa implica l'existència d'un camp elèctric intens, molt més
capaç  d'aconseguir  un  efecte  determinat  que  no  un  camp  elèctric  feble
corresponent a una llum poc intensa. En canvi, la freqüència sols indica a quin
ritme varia el camp, no la força que pot exercir sobre les partícules carregades com
ara els electrons.

• Al  trencament  amb el  determinisme i  la  causalitat  i  a  la  mancança d'un model
coherent per a la radiació s'afegeix un altre problema: els nostres avanços no ens
permeten preveure l'estructura dels  nivells  energètics d'un sistema, sols  podem
deduir-los a posteriori, analitzant l'espectre i induint l'estructura energètica que l'ha
generat. A més, tot i que podem donar una interpretació qualitativa dels espectres
de gasos diferents  a  l'hidrogen,  no  s'obté  un resultat  satisfactori  quan s'intenta
obtindre resultats quantitatius emprant els postulats de Bohr.

Tot  i  l'èxit  aconseguit,  no podem acceptar  sense més uns models que contradiuen el
coneixement  acumulat  fins  el  moment,  encara  que  aconseguisquen  explicar  resultats
experimentals  molt  diversos.  Aquesta  situació  de  crisi  en  la  qual  s'avança  contra  el
coneixement anterior és la que va viure la física durant les primeres dècades del segle XX
i sols es va poder superar en la mesura que es va trobar un cos de coneixements que va
permetre  donar  cabuda tant  als  nous avanços com a les  velles  idees clàssiques.  La
recerca d'eixe cos de coneixement és ara la nostra tasca. Començarem buscant un model
per a la radiació que puga donar compte dels fenòmens d'emissió i absorció de radiació i
dels fenòmens ondulatoris (com la interferència i la difracció). Posteriorment revisarem el
model  atòmic  tot  tractant  de  trobar  un  model  que permeta  predir  l'estructura  d'estats
energètics sense recórrer a l'estratègia empirista i inductista emprada fins el moment.

4.1.- Quina és la naturalesa dels quàntums?

Per  avançar  en  la  resolució  d'aquest  problema  anem  a  combinar  en  una  mateixa
experiència dos dels fenòmens que requereixen models contradictoris: la interferència i
l'efecte fotoelèctric. Imaginem el següent muntatge en el qual hem posat una font de llum,
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una doble escletxa i una pantalla detectora recoberta per petites cèl·lules fotoelèctriques.

Posem una font de llum davant d'un obstacle que presenta una doble escletxa. Més enrere i  com a
sistema de detecció situem una pantalla recoberta de cèl·lules fotoelèctriques.

A29.-  En  fer  l'experiència  i  comptar  la  quantitat  de  quàntums  que  es  detecten  en
cadascuna  de  les  plaques  fotoelèctriques  obtenim  els  diagrames  de  barres  que  es
mostren en la imatge inferior (cada barra representa la quantitat de quàntums detectats
en la placa fotoelèctrica corresponent).
• Cada placa enregistra un nombre enter de quàntums.
• Un mateix quàntum no s'enregistra mai en dues plaques.
• Hi ha detectors que enregistren una gran quantitat de quàntums separats per altres

detectors que no fan cap enregistrament.
• S'obtenen els  mateixos resultats  tant  si  llancem molts  quàntums alhora com si

llancem els quàntums d'un en un.
Analitzeu el resultat i discutiu si la llum es comporta com una ona o com una partícula.

Resultat  que  s'obté  en  fer  l'experiència.  Les  barres  que  apareixen  representades  sobre  la  pantalla
detectora indiquen la quantitat de quàntums detectats en cada placa fotoelèctrica. Hi ha zones on les
plaques detecten gran quantitat de quàntums separades per zones on no es detecta cap quàntum.
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Per donar compte del que enregistren els detectors hem d'acceptar que:
• Els quàntums es detecten com a partícules, en un únic punt de la pantalla i amb

una energia determinada.
• Els quàntums es distribueixen en la pantalla de la mateixa manera com l'energia

d'una ona que pateix interferències en travessar una doble escletxa.

Podríem pensar  que la  figura  d'interferència es produeix perquè llancem molts  fotons
alhora, produint així interferències d'uns fotons amb altres. Però podem fer l'experiment
llançant els fotons d'un en un: primer llancem un fotó, esperem a què arribe a la pantalla,
enregistrem  el  lloc  on  ha  impactat  i  posteriorment  llancem  un  altre  fotó.  Repetim  la
seqüència  de  forma successiva  enregistrant  on  impacten  els  fotons.  Després  d'haver
llançat  un  nombre  considerable  de  fotons  observem  que  hi  ha  detectors  que  han
enregistrat molts fotons separats per detectors que no han enregistrat cap fotó. El resultat
és idèntic al que s'obté en llançar tots els fotons alhora: la distribució d'energia correspon
a una figura d'interferència ondulatòria. 

Si  aprofundim en l'anàlisi  per a cada fotó individual  tenim que hi  ha llocs on és més
probable que impacte i punts on la probabilitat d'impacte és zero. Els punts de màxima
probabilitat coincideixen amb els llocs on l'ona que té la mateixa freqüència que la radiació
pateix una interferència constructiva, mentre que els llocs de probabilitat nul·la són aquells
que es corresponen amb els punts d'interferència destructiva. Aquesta ona és, per tant,
una ona de probabilitat i  no una ona que puga ser detectada en tot l'espai,  ja que el
quàntum només es detecta en un punt.

Llavors,  imaginem el  fotó mentre es propaga com un ens deslocalitzat  que pateix els
fenòmens propis de les ones (interferència, difracció, polarització, etc.). Tanmateix, en el
moment en què es detectat s'absorbeix com una unitat completa, com una partícula, i en
un únic punt. És l'amplitud de l'ona de probabilitat la que ens indica en quins punts serà
més probable detectar el quàntum.

Hem de concloure que els quàntums són ens diferents a les ones i a les partícules. No hi
ha res en el nostre entorn quotidià que es comporte com els quàntums, això ens obliga a
explicar el comportament d'aquests ens usant dos models que ens són familiars: el model
corpuscular i l'ondulatori. Així, tenim que els fotons es detecten com a partícules però es
propaguen com a ones. Mentre el fotó no és detectat es propaga com una ona, interferint.
Allà on l'ona té més amplitud és on es detecten més fotons. Però en el moment de la
detecció el que s'observa és una partícula.
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Mentre  no  es  detecta  el  fotó  es  propaga  com una  ona.  Arriba  a  la  doble  escletxa  i  segueix
propagant-se com una ona. En arribar a la pantalla i ser detectat es detecta com una partícula, amb
una major probabilitat de ser detectat allà on l'ona té una major amplitud.

A30.- En mirar a través del vidre d'una finestra podem observar el que hi ha a l'altre costat
però, si ens fixem amb detall, també veiem el que es troba al mateix costat de la finestra
en què estem nosaltres (és a dir,  el  vidre permet que la llum el  travesse però també
reflecteix  una  part  de  la  llum que  li  arriba).  De  fet,  els  vidres  no  són  completament
transparents. Si un fabricant ens indica que un vidre té una transparència del 90%, en
llançar contra ell un fotó, en quin costat el detectarem? Què ocorrerà si llancem un feix
lluminós?

C.- D'acord amb el que hem establert, mentre el fotó s'està propagant hem de considerar
que ho fa com una ona. Si  la  transparència del  vidre  és del  90% hi  haurà un 90% de
probabilitat que el fotó travesse el vidre i un 10% que no ho faça i es reflectisca. En arribar al
vidre l'ona es dividirà: una part travessarà el vidre i una altra part es reflectirà en ell. El fotó
podrà ser detectat a un o altre costat del vidre, amb les probabilitats indicades, com es
mostra en la imatge.

Durant la propagació el fotó té comportament ondulatori. En arribar al vidre una part de
l'ona es reflectirà  i  una altra  el  travessarà.  D'acord amb el  fabricant,  el  vidre  té  una
transparència del 90%. Detectarem el fotó amb un 90% de probabilitat en D2 i amb un
10% en D1.
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En llançar un feix de llum passem a tindre un elevat nombre de fotons. Cadascun d'aquests
fotons es propaga com una ona, que es reflectirà o travessarà el  vidre.  Cada fotó serà
detectat amb un 90% de probabilitat a l'altre costat del vidre i amb un 10% en el costat en
què ha estat llançat. Si el nombre de fotons és suficientment elevat podem dir que el 90% es
detectarà a un costat i el 10% a l'altre. Tanmateix, no és possible saber el que li ocorrà a
cada fotó individual.

El 10% dels fotons es detectaran en D1 i  el 90% es detectaran en D2, d'acord amb
l'amplitud de la funció d'ona que arriba a cada detector.

Però, on està el fotó abans de ser detectat? Als dos costats dels vidre? I cap a on es
mou? Recordem que el fotó no es pot partir, s'ha d'absorbir en unitats completes. Llavors,
quina és la seua trajectòria?

4.2.- Què podem saber de la trajectòria dels quàntums?

Acabem d'establir  un model  d'acord amb el  qual  la  llum està formada per  quàntums,
fotons  que  es  propaguen  com  a  ones  i  interaccionen  com  a  partícules.  Una  de  les
conseqüències del nostre model és que no podem predir la posició on serà detectat un
fotó, com a molt podem preveure la probabilitat amb què es realitzarà una determinada
mesura. En repetir un determinat experiment en condicions idèntiques observem que els
resultats  varien,  cal  recórrer  a  representacions  estadístiques  que  ens  indiquen  els
possibles resultats d'una mesura i la probabilitat de cadascun d'ells. Això ocorre sempre
així? No podem fer res per saber per avançat el valor de magnituds fonamentals com ara
la trajectòria, el moment lineal o la posició d'un fotó? 

Anem a fer tot el possible per conèixer amb el màxim detall la trajectòria d'un quàntum
amb la finalitat d'establir quins són els límits del nostre coneixement.
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A31.- Llancem un feix de llum cap a una obertura estreta per saber amb el màxim detall
possible la posició dels quàntums que la travessen. El muntatge es mostra en la fotografia
inferior. En la distància, sobre la pantalla, es forma la figura que apareix més avall en la
part dreta.
• Analitzeu la figura i determineu, de forma gràfica, quina és la posició i el moment

lineal dels fotons que travessen l'obertura.
• Si  repetim l'experiència  amb una obertura  més ampla  s'observa la  imatge que

apareix més avall a la dreta. Analitzeu novament què sabem de la posició i moment
lineal dels fotons que travessen l'escletxa.

Què podem dir de la trajectòria seguida pels fotons?

Muntem un làser  i  apuntem a un full  de paper que  es troba  a diversos metres de distància.
Observem que el làser dóna lloc a un punt de llum sobre el paper. En posar davant del làser un
orifici menut no es forma el punt que s'ha observat abans sinó una figura d'interferència, com es
pot veure en la part inferior de la imatge. Si fem ús d'un orifici més menut la figura d'interferència
canvia,  els  anells  de  la  figura  de  difracció  estan  més  separats,  com s'observa  en  la  imatge
següent.
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En la part esquerra de la imatge s'observa l'orifici que s'ha fet servir en aquesta ocasió, és més menut
que el de la primera experiència. La imatge central correspon a la figura de difracció observada: un punt
central molt lluminós que ocupa una superfície aproximada de 9 quadrets i uns anells molt poc intensos
més allunyats. El la figura de la dreta es reprodueix, de nou, el resultat de l'experiència amb l'orifici gran:
el punt central ocupa menys de 4 quadrets i hi ha una major dispersió de llum en anells.

Podríem reflexionar  de  la  següent  forma:  Sabem que  qualsevol  fotó  que  arribe  a  la
pantalla ha passat abans pel forat. Una vegada superada la barrera, avançarà cap a la
pantalla  per  impactar  en  una  de  les  zones  il·luminades.  Realitzem  les  respectives
mesures de posició i moment per aprofundir en el problema de què podem saber sobre la
“trajectòria” dels quàntums.

Si posem un detector, o conjunt de detectors, darrere de l'orifici per mesurar la posició
dels fotons que superen la barrera obtindrem una distribució com la que es mostra en la
imatge inferior. Aquesta distribució té un valor mitjà, que coincideix amb el centre del forat,
i  una desviació respecte a dit  valor mitjà,  que representa com de disperses estan les
mesures individuals al voltant del valor mitjà. Podem parlar d'una incertesa del valor de la
posició al voltant d'un valor mitjà. 

En representar la probabilitat de detectar cada fotó per a cada posició en travessar el forat sols podem
dir que hi ha una distribució de posicions possibles, caracteritzades per un valor mitjà (el centre del forat)
i una desviació al seu voltant (relacionada amb el radi del forat). 

Observem  que  la  incertesa  no  es  pot  reduir  fent  servir  instruments  de  mesura  més
precisos. Amb detectors més exactes podríem distingir més posicions en travessar l'orifici,
totes  elles  distribuïdes  al  voltant  del  centre,  però  sempre  observarem  una  desviació
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respecte  al  valor  mitjà  com  a  conseqüència  del  caràcter  quàntic  del  fotó:  el  podem
detectar en qualsevol punt al que arriba l'ona.

Centrem-nos ara en el moment lineal. En superar la barrera els fotons es mouen cap a les
zones il·luminades de la pantalla, els moments lineals són, per tant, els que apareixen
dibuixats en la imatge. Novament, tenim un conjunt de resultats possibles que es poden
representar en una gràfica i que es caracteritzen per una mitjana i una desviació.

Els fotons incidiran amb major probabilitat en el centre de la pantalla (punt més brillant) però també tenen
certa probabilitat d'incidir en altres punts, menys lluminosos. Això ens indica que hi ha diferents valors
possibles del moment lineal dels fotons i que si mesurarem obtindríem algun d'ells. Novament, el conjunt
de valors possibles del moment lineal es pot representar com una distribució al voltant d'un valor mitjà, i
presenta una determinada incertesa com a conseqüència del caràcter quàntic del fotó.

Si usem un forat més prim els fotons poden passar, de nou, per un punt o altre, però ara
els possibles valors de la posició se separen menys del valor mitjà, la incertesa en la
posició és menor ja que la dispersió de valors és menor. Tanmateix, i d'acord amb els
resultats  experimentals,  els  punts  d'impacte  sobre  la  pantalla  estan  més  separats,  el
moment lineal té un major rang de valors possibles, una major dispersió respecte al valor
mitjà i per tant una major incertesa, com es mostra en la figura.
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En usar un forat més menut la incertesa en la posició disminueix perquè els quàntums es distribuixen
amb més proximitat  al  valor  mitjà.  Tanmateix,  la incertesa en el  moment lineal augmenta,  els punts
d'impacte en la pantalla estan més allunyats.

Observem que, en usar un forat més prim, el patró d'interferència s'obre, la qual cosa
indica que els quantums ixen amb una dispersió major de moments lineals i això suposa
una major incertesa en el valor esperat del moment lineal. Però, per una altra banda, la
incertesa en la posició ha disminuït. Podríem realitzar moltes més proves i obtindríem com
a resultat que aquesta conclusió és general: sempre que tenim una major precisió en el
coneixement de la posició perdem precisió en el coneixement del moment.

Aquesta característica d'incertesa va ser introduïda per primera vegada pel físic alemany
W. Heisenberg i es coneix amb el nom de principi d'incertesa. Matemàticament s'expressa
de la forma:

On σ x  representa la incertesa en la posició i  σp  representa la incertesa en el moment
lineal.
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A31b.-  Analitzeu,  usant  el  model  de  fotó  que  hem  establit  i  el  principi  d'incertesa,
l'experiència de difracció a través d'una escletxa lineal.

En la part superior esquerra es veu l'escletxa lineal, situada en horitzontal, i a la seua dreta la figura de
difracció que s'observa sobre la pantalla. En la part inferior s'observa la mateixa escletxa, situada en posició
vertical, i la corresponent figura de difracció a la seua dreta.

C.- D'acord amb el model de fotó que hem establit hem de considerar que els fotons es
propaguen com a ones i es detecten com a partícules, amb una major probabilitat de ser
detectats allà on l'ona té major amplitud. Hi ha zones molt lluminoses on es detecten molts
fotons que es corresponen amb els punts on la interferència es constructiva i zones fosques
on no  es  detecta  cap  fotó  que  es  corresponen  amb les  regions  on  la  interferència  és
destructiva.

Per determinar què podem saber en cada moment de la posició i  moment lineal  dels
fotons hem de repetir l'anàlisi de l'activitat anterior per als fotons que travessen l'escletxa.
Quan l'escletxa està en horitzontal la incertesa en la posició vertical dels fotons és molt
menuda, per tant la incertesa en la component vertical del moment lineal serà gran, fruit
d'això  apareix  una  figura  de  difracció  vertical.  No  ocorre  el  mateix  en  la  direcció
horitzontal, la incertesa en la posició horitzontal és elevada, per tant la incertesa en la
component horitzontal del moment lineal és menuda. Un raonament molt semblant permet
explicar perquè la figura de difracció és horitzontal  quan l'escletxa es posa en posició
vertical.
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Arribem a la conclusió que el principi d'incertesa s'aplica a cada component de la posició i
el moment, quedant com:

La mateixa expressió és vàlida per a les components y i z de la posició i el moment lineal.
Cal tindre en compte, com hem establert, que aquesta incertesa és fruit de la naturalesa
quàntica dels ens estudiats, l'ús d'instruments de mesura de major precisió no ajuda a
millorar-la en tant que no eliminen la dispersió al voltant del valor mitjà.

Recapitulació:
• Dibuixa una bombeta, la llum que genera i com impacta sobre una pantalla.
• Explica  el  model  que has usat  per  representar  la  propagació  de la  llum i

l'impacte amb la pantalla.
• Dóna arguments que justifiquen eixe model.
• Planteja nous problemes que encara hem d'abordar.

4.3.- Per què hi ha estats estacionaris als àtoms? 

Els nostres avanços ens han permés establir un model per a la llum que dona compte de
tots  els  fenòmens  lluminosos.  Ens  queda,  però,  donar  compte  de  la  quantització  de
l'energia  en  l'interior  dels  àtoms.  Per  què els  àtoms sols  poden tindre  unes energies
determinades? 

Com vam establir, la descripció del moviment estable de l'electró en l'àtom implica l'ús de
nombres enters.  Els únics fenòmens en què estan implicats els nombres enters en la
física són la interferència i les ones estacionàries. Açò suggereix una nova hipòtesi: els
electrons poden ser considerats com a ones?

Podem explicar l'existència dels estats estacionaris dels àtoms si fem una analogia entre
el moviment de l'electró i el moviment d'una ona. Quan una corda està fixa pels extrems i
es fa vibrar s'observa que no és possible mantindre-la vibrant de qualsevol forma, sols pot
oscil·lar amb unes freqüències determinades, com es mostra a la imatge inferior.

En una corda que està fixa pels extrems no es pot formar qualsevol ona sinó sols aquelles que tenen una
longitud d'ona determinada, i per tant una freqüència determinada.
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De manera pareguda, l'electró no pot orbitar a qualsevol distància del nucli, sinó que sols
pot fer-ho en unes poques òrbites. Traçant una analogia entre els dos fenòmens, es pot
donar una explicació de l'existència dels nivells energètics de l'àtom si s'imagina l'electró
com una ona en lloc de veure'l com una partícula. Dita ona es troba confinada en l'espai,
vibrant al voltant del nucli atòmic. En aquestes condicions l'ona sols pot existir de forma
estacionària si en l'espai en què vibra hi cap un nombre enter de cicles complets, com es
mostra a la imatge. En cas contrari la vibració no és estable. Açò permetria identificar les
òrbites electròniques amb els modes de vibració estables i la mateixa naturalesa de les
ones impediria la vibració allà on l'ona no és estacionària. Així aconseguim una forma
d'explicar i preveure l'existència dels estats estacionaris sense necessitat de postular-los.

Es mostra la superposició de l'òrbita de l'electró considerat una partícula (en negre) amb l'ona que, d'acord
amb la hipòtesi, és l'electró. Sols són possibles aquelles òrbites en què es pot formar una ona estacionària
(representades en blau), si l'ona no és estacionària perquè no hi caben un nombre enter de cicles l'òrbita no
pot existir (en roig).

Usant el model atòmic de Bohr per a l'àtom d'hidrogen i acceptant la hipòtesi que l'electró
ha d'estar representat per una ona mentre no es detecta (com els fotons), Louis de Broglie
va establir que la seua longitud d'ona havia de satisfer l'expressió:

=
h
mv

on h és la constant de Planck, m la massa i v la velocitat de l'electró. 

A32.- Penseu algun experiment que permeta posar a prova la hipòtesi: Els electrons són
quàntums, a l'igual que la llum. Es propaguen com a ones i es detecten com a partícules.

C.- Els alumnes han de tindre en compte que aquesta situació de disjuntiva entre una visió
ondulatòria i una corpuscular ja l'hem afrontada per al cas de la llum. En sotmetre la llum a
experiències d'interferència hem obtingut resultats que sols es poden explicar acceptant que
la llum és una ona. Seguint la mateixa estratègia, podem provar a sotmetre les partícules
materials a una experiència d'interferència i observar els resultats. Podem apuntar un feix
d'electrons cap a una doble escletxa i analitzar la figura que ix. El problema es troba en el
disseny real de l'experiment: quines partícules cal emprar? Què podem fer servir d'escletxa?
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Una vegada decidida l'experiència a realitzar cal recordar que la naturalesa ondulatòria sols
es posa de manifest quan les ones es troben en la seua trajectòria amb obstacles que tenen
unes dimensions similars  a  la  longitud d'ona.  Açò ens obliga a  estudiar  quines són les
longituds d'ona de les ones que volem detectar i a buscar obstacles o escletxes que siguen
de dimensions similars.

A32b.-  Valoreu  quines  partícules  són  les  més  adients  per  fer  una  experiència
d'interferència a través d'una doble escletxa. Useu la relació establerta per determinar la
longitud d'ona de: a) la Terra en la seua òrbita al voltant del sol, b) un cotxe de 700kg que
circula a 90km/h, c) una pedra de 20g que es llança a 10m/s, d) un electró que té una
velocitat de 3·106m/s. Indiqueu quins objectes són els més adients per portar endavant
l'experiència proposada.
Dades: MT=5,98·1024kg, vT=29,79km/s, me=9,1·10-31kg.

C.- S'observa a partir dels resultats que la longitud de l'ona predita és molt menuda per a
objectes  quotidians  a  velocitats  ordinàries,  molt  més  menuda  que  les  dimensions  de
qualsevol objecte (recordem que un àtom té unes dimensions d'aproximadament 10 -10m).
Sols els electrons tenen longituds d'ona majors que les dimensions atòmiques. Conclourem,
per tant,  que s'ha de realitzar l'experiència amb electrons i  que caldrà usar obstacles o
escletxes que tinguen dimensions molt reduïdes.

La figura inferior mostra el muntatge experimental que podem usar per posar a prova la
naturalesa dels electrons. Els resultats obtinguts en calcular la longitud d'ona de diverses
partícules posa de manifest que l'experiència només es pot portar a terme amb electrons,
ja que no és possible trobar escletxes de dimensions similars a la resta de les longituds
d'ona calculades. És més, fins i tot amb electrons l'experiència no resulta fàcil, i això per
les  reduïdes  dimensions  de  les  escletxes  necessàries.  El  valor  de  10 -10  m  és
aproximadament la distància que separa als àtoms en les estructures cristal·lines, per tant
la doble escletxa serà substituïda per un material cristal·lí capaç de fer interferir ones la
longitud d'ona de les quals és similar a la dels electrons.

Muntatge  experimental  per  a  posar a  prova la  hipòtesi  de de Broglie  amb els  electrons .  En el
muntatge real un material cristal·lí fa el paper de la doble escletxa. 
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A32c.- La figura inferior mostra la imatge obtinguda en realitzar l'experiència. A la llum
dels resultats, accepteu o rebutgeu la hipòtesi sota estudi.

Resultats obtinguts en llançar electrons a través d'una doble escletxa. Els electrons han estat recollits
sobre una pantalla en la qual deixen una marca puntual.

L'aparició de la figura d'interferència i  la detecció dels electrons en punts concrets no
deixa lloc al dubte: els electrons es detecten com a partícules i es propaguen com a ones,
de la mateixa forma que els fotons lluminosos. Els electrons també són quàntums.

En fer l'experiència amb altres partícules, com ara protons, neutrons o fins i tot ions o
molècules grans com els fullerens (C60)  s'obtenen sempre resultats  similars.  Totes les
partícules materials es comporten com a quàntums.

Podem preguntar-nos, de nou, quina és la trajectòria que segueix un electró per arribar a
la pantalla, i fer experiències per tractar de determinar-la.

A33.-  Preveieu,  usant  el  model  de  quàntum,  què  ocorrerà  si  en  fer  l'experiència
d'interferència d'electrons col·loquem un detector darrere de cada orifici, que detecta però
no atura el quàntum i mantenim els detectors de la paret final. 
• Què enregistrarà cadascun dels detectors que estan darrere dels forats? 
• Què s'enregistrarà a la pantalla?
• Quina és la trajectòria seguida per un electró?

L'electró, com a quàntum, hem de considerar que es propaga com una ona. Dita ona
arriba a la pantalla i una part d'ella travessa els orificis. L'electró, si travessa la barrera, pot
ser detectat en un orifici o en l'altre, amb la mateixa probabilitat. Els detectors de darrere
dels orificis detecten el quàntum, amb la qual cosa sabem per quin orifici ha passat. Cada
detector enregistrarà aproximadament la meitat dels quàntums. Però en el moment de la
detecció l'ona de probabilitat desapareix, sabem que l'electró està en eixe orifici, no hi ha
una distribució de probabilitats en l'espai. Si el  quàntum segueix propagant-se ho fa a
partir del punt en què ha estat detectat, l'electró torna a estar deslocalitzat i només podem
parlar d'una nova ona de probabilitat.  Quan aquest camp arriba a la pantalla no hi ha

380



Capítol 7. Proposta de seqüència didàctica

figura d'interferència en tant que l'altre forat no és ara una font d'ones (perquè és segur
que  l'electró  no  ha  passat  per  ell).  No  hi  ha  figura  d'interferència.  Aquesta  és  una
característica dels ens quàntics que es posa de manifest experimentalment.

L'amplitud de l'ona és la mateixa en cada orifici. Cada detector enregistrarà la meitat dels quàntums
que travessen la paret, com apareix representat en el diagrama de barres de la dreta.

Suposem que el quàntum és detectat per D1, en l'orifici de dalt. Sabem que eixa és la seua posició,
per tant continua propagant-se a partir del lloc on es troba. En arribar a la pantalla ja no hi ha una
interferència en tant que no hi ha ona procedent del forat de baix, no s'obté la figura d'interferència
sobre la  pantalla.  En afegir  els  detectors de darrere dels  forats  ha canviat  el  resultat  final,  les
posicions  en  què  es  detecten  els  quàntums són  unes altres  i  estan  sempre  relacionades amb
l'amplitud de la funció d'ona. Quànticament no té sentit parlar de trajectòria.

Sorprenentment, en afegir detectors darrere dels forats canvia el resultat de l'experiment i
la figura d'interferència desapareix. El fet de determinar la posició de l'electró impedeix la
formació de la figura d'interferència. Per a què es forme la figura d'interferència cal que hi
haja dues ones, que l'electró “passe” per les dues escletxes. Tanmateix, mai es detecta el
mateix electró en els dos orificis al mateix temps. Hem de concloure, llavors, que l'electró
no té una posició fins que no és mesura. Si l'electró ocupara una posició determinada no
hi  hauria  figura  d'interferència.  Abans  de  la  mesura  sols  podem parlar  d'una  ona  de
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probabilitats,  dels  possibles resultats  de la mesura i  de la  probabilitat  d'obtindre cada
resultat. Novament ens n'adonem que no podem parlar de trajectòries.

A34.- Es llancen electrons des d'un arc elèctric i se situa en un punt de l'espai un detector
que permet comptar el pas dels electrons sense detindre'ls. Més enrere hi ha una pantalla
contra la qual impacten tots els electrons i hi deixen un senyal puntual. Sempre que el
detector  enregistre  un  electró  en  A es  produirà  un  impacte  en  B?  Usa  el  model  de
quàntum i el principi d'incertes per analitzar el moviment de l'electró.

A l'esquerra tenim un arc elèctric que allibera electrons. El detector enregistra un electró quan passa
pròxim a ell, en el punt A. Es produirà l'impacte de l'electró amb la pantalla en B?

C.- Hem d'analitzar la situació seguint el model que hem estat desenvolupant. En emetre's
electrons des del filament aquests es propaguen com a ones, poden ser detectats en totes
les direccions de l'espai. El nostre detector sols enregistrarà aquells electrons que arriben a
ell. En fer-ho, sabem que els electrons es troben on està el detector. A partir d'aquest instant
els electrons continuen propagant-se com a ones i poden impactar en qualsevol posició de
la pantalla, com es mostra en la imatge. 

Novament, hem de considerar que l'electró es propaga com una ona fins que és detectat
en A. Si segueix movent-se ho fa a partir d'aquest punt i es forma, per tant, un nou front
d'ona. D'acord amb el que representem en la figura inferior, l'electró es pot detectar en
qualsevol punt de la pantalla, no necessàriament en B.

El quàntum que es detecta en A hem de considerar que s'ha propagat com una ona des de la font fins a
A. En fer la detecció el quàntum segueix propagant-se com a ona, però no ho fa necessàriament en la
direcció  que  apunta  a  B.  Pot  ser  detectat  en  qualsevol  punt  de  la  pantalla,  amb  major  o  menor
probabilitat en funció de l'amplitud de l'ona, no necessàriament en B.
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Si analitzem la situació atenent al principi d'incertesa podem dir que en detectar l'electró la
incertesa en la posició serà baixa (coneixem bé quina posició ocupa) i li correspondrà una
incertesa elevada en el moment lineal per satisfer-ne l'expressió matemàtica. Per tant,
l'electró podria ser detectat en qualsevol punt de la pantalla, com es mostra en la figura
inferior. 

En detectar el quàntum coneixem la seua posició, però ara pot tindre qualsevol moment lineal. En la
figura es mostren alguns valors possibles. No podem afirmar, per tant, que impactarà en B.

A35.- Si el model de quàntum que hem establert és correcte i totes les partícules materials
es comporten com a quàntums, per què no observem el comportament quàntic en la vida
diària? Per posar un exemple: Per què una bola de billar,  en travessar una porta, no
impacta en qualsevol lloc i segueix una trajectòria ben definida?

C.- L'objectiu d'aquesta activitat és reconciliar la física quàntica i la clàssica. Les longituds
d'ona dels objectes del nostre entorn són molt menudes, no es produeixen interferències ni
altres  fenòmens  ondulatoris  amb  objectes  quotidians.  Per  exemple,  quan  una  persona
travessa una porta o una bola de billar travessa el forat de la taula les longituds d'ona de la
persona  que  travessa  la  porta  o  la  bola  de  billar  són  molt  menors  que  les  obertures
travessades. Si no es donen les condicions adients, amb objectes movent-se en regions que
tenen  unes  dimensions  similars  a  la  seua  longitud  d'ona,  com  ocorre  en  les  nostres
experiències d'interferència o amb electrons movent-se al voltant del nucli, no s'observen els
fenòmens ondulatoris propis del comportament quàntic.

Els objectes del nostre entorn quan es mouen a velocitats ordinàries tenen longituds d'ona
molt reduïdes, d'acord amb els càlculs que ja hem fet anteriorment usant l'equació de de
Broglie. Quan una bola de billar passa a través d'una porta (o quan ho fa una persona) no
es  pot  observar  cap  fenomen ondulatori  perquè  les  dimensions de  la  porta  són molt
superiors a la respectiva longitud d'ona (de fet, nombrosos ordres de magnitud superior).
És així que, en absència de fenòmens ondulatoris (quàntics), la bola de billar es comporta
com una partícula clàssica. Hem de concloure, per tant, que per a objectes quotidians els
fenòmens quàntics no s'observen i que el seu comportament es redueix al que preveu la
física clàssica. Només en aquelles condicions en què les longituds d'ona dels ens sota
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estudi  siguen  similars  a  les  escletxes  o  obstacles  amb  què  interaccionen  es  podran
observar els fenòmens quàntics i se'n farà imprescindible una anàlisi quàntica.

La bola de billar porta velocitat cap a la dreta i té una longitud d'ona molt menuda. En arribar a la porta
(que fa de forat) no es produirà cap fenomen ondulatori. Impactarà en la pantalla seguint una trajectòria
recta, com preveu la física clàssica. En absència de fenòmens ondulatoris, no és necessària la física
quàntica per analitzar el fenomen.

Activitats d'avaluació contínua 

AV1.- El microscopi electrònic és
un  dels  instruments  més
importants que s'han construït  a
partir del desenvolupament de la
física  quàntica.  Un  microscopi
electrònic  usa  electrons  en  lloc
de  llum  per  “observar”  objectes
molt  menuts.  Si  volem observar
objectes molt menuts hem de fer
servir  lents  i  condensadors amb
orificis  molt  menuts,  però  si
reduïm  molt  el  forat  del
condensador o les dimensions de
la  lent  la  imatge  que  dóna  el
microscopi  ja  no és  una  imatge
nítida,  sinó  una  imatge  borrosa.
Per què ocorre  això? Ajuda't  de
dibuixos més senzills que aquests si ho consideres necessari. (Imatge extreta de la web de
la Australian Microscopy and Microanalysis Research Facility)

AV2.- Llancem dos fotons exactament en les mateixes condicions cap a una zona en què hi
ha dos detectors, com es mostra en la imatge. Indica el teu acord o desacord, de forma
raonada, amb cadascun a de les afirmacions següents:

• Un fotó  es  detectarà  en  la  part
superior i l'altre en la part inferior
perquè la probabilitat d'incidir en
cada lloc és del 50%.

• Els  dos  fotons  són  iguals  i  es
detectaran en la mateixa zona.

• Cada fotó es detectarà en els dos
detectors  perquè  la  llum  es
propaga en totes direccions.
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5.- Limitacions dels nous coneixements i problemes oberts

El  treball  realitzat  fins  ací  ens  ha  permés  establir  un  model  per  interpretar  el
comportament dels quàntums. D'acord amb eixe model:
• Els quàntums interaccionen com les partícules.
• Els quàntums es propaguen com ones.
• És més probable detectar un quàntum allà on l'amplitud de l'ona és major.

Ara bé, el nostre estudi s'ha limitat a l'aspecte qualitatiu. Per contrastar rigorosament les
nostres hipòtesis cal aprofundir en l'aspecte quantitatiu i això implica trobar una expressió
matemàtica per a “l'ona quàntica”, una expressió que ens permeta determinar en quines
regions de l'espai és més probable detectar els quàntums i amb quin moment lineal. Dita
funció, que rep del nom de funció d'ona, ens aporta tota la informació del sistema físic
sota  estudi,  d'una  forma  semblant  a  l'equació  del  moviment  de  la  física  clàssica.
Tanmateix, la funció d'ona no estableix els valors de la posició, moment o energia dels
quàntums, sinó un catàleg dels possibles valors que es poden obtindre en fer una mesura
i la probabilitat amb què s'obté cadascun d'ells. 

Les matemàtiques que cal  usar  per  a  determinar  l'expressió  de  la  funció  d'ona i  per
resoldre-la són molt complicades, i superen amb escreix els objectius d'aquest curs, motiu
pel qual ens conformarem amb les anàlisis qualitatives.

Un altre problema que queda obert és el model d'àtom. Nosaltres hem usat un model
d'àtom  com  el  que  es  mostra  en  la  figura.  En  ell,  els  electrons  són  partícules  que
segueixen una trajectòria perfectament definida: podem saber en qualsevol moment amb
absoluta precisió on està i amb quina velocitat es mou un electró.

Aquest  és  el  model  d'àtom  que  hem  usat.
L'electró es mou en òrbites ben definides. Això
contradiu  els  nostres  avanços  sobre  la
naturalesa dels quàntums.

D'acord amb els nostres avanços, mentre l'electró no és detectat no té una posició ni una
velocitat, sinó que es comporta com una ona. Cal canviar, per tant, la imatge que tenim de
l'àtom. 

La física actual no parla d'àtoms amb òrbites sinó d'orbitals: regions de l'espai on és més
probable trobar un electró en fer una mesura de posició. Aquestes regions es representen
a través d'imatges com la que apareix més avall i tenen formes i dimensions diferents en
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funció  de  la  complexitat  de  l'àtom  sota  estudi.  La  imatge  inferior  representa  l'àtom
d'hidrogen amb l'electró en l'estat estacionari de menor energia. Per conèixer la forma
dels  orbitals  dels  estats  estacionaris  de  major  energia  o  d'àtoms més  complexos  cal
resoldre la funció d'ona.

Representació d'e l'àtom d'hidrogen en l'estat estacionari de menor energia d'acord amb la física quàntica.
La zona ombrejada representa la regió de l'espai en què és més probable trobar l'electró quan es fa una
mesura de posició. La probabilitat és major allà on l'ombra és més fosca.

Si  fórem  capaços  de  resoldre  l'equació  d'ones  i  determinar  la  funció  d'ona  podríem
constatar, a més, que les prediccions que fa la física quàntica sobre el comportament dels
objectes  quotidians  macroscòpics  i  les  prediccions  que  fa  la  física  clàssica  són
equivalents.  L'acceptació  de  la  física  quàntica  no  implica  el  rebuig  de  tots  els
coneixements anteriors, sinó sols el reconeixement de les seues limitacions. Quan les
ones quàntiques dels objectes que estem estudiant són comparables a les dimensions de
l'espai en què es mouen hem de recórrer necessàriament a la física quàntica per explicar
els fenòmens observats. Tanmateix, quan les longituds d'ona són molt menudes podem
analitzar  fenòmens  usant  la  teoria  clàssica  amb  la  tranquil·litat  que  les  prediccions
quàntiques portarien als mateixos resultats.
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ANNEX 1: Recta de calibratge de l'espectroscopi 

Per calibrar l'espectroscopi hem buscat una relació entre la posició que ocupen les línies
espectrals  sobre l'escala i  la freqüència de cadascuna d'elles.  Les freqüències de les
línies espectrals de la bombeta de baix consum són les que es presenten en la taula
següent.

Taula: Posició i freqüència de les línies espectrals de la bombeta de baix consum.
Posició

(cm)
Longitud d'ona (nm) Freqüència (·1014 Hz) Comentaris

5,2 405 7,41 Línia morada molt tènue

6,0 436 6,88 Línia violada

7,2 492 6,10 Línia blava

8,7 546 5,49 Línia verda 

9,4 577 5,20 Inici de la banda taronja

10,5 612 4,90 Línia taronja

Si les representam gràficament obtenim la gràfica següent. 

Gràfica: Relació entre la posició i la freqüència de les línies espectrals.

Si bé la relació entre la freqüència i la posició de les línies no és estrictament una recta,
sinó una hipèrbola, en el gràfic s'observa que les dades s'ajusten bé a una recta. De fet, la
correlació que s'obté és elevada (r=0,9912). La relació entre ambdues magnituds és la
donada per l'equació:

ν=−4,77·1013 x+9,75 ·1014

Amb la posició en centímetres i la freqüència en hertz. Aquesta és la funció que usarem
per determinar la freqüència de les línies de qualsevol espectre.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

C.- En totes les activitats que fan referència a l'emissió i absorció de radiació cal fer una
anàlisi  quàntica,  reflexionant  sobre  l'estructura  de  nivells  energètics  en  la  matèria  i  les
possibles transicions electròniques, i una anàlisi clàssica, tot mostrant la impossibilitat de les
velles teories clàssiques per explicar l'emissió i absorció de radiació. S'han d'emfatitzar la
relació entre la freqüència de la radiació i l'energia (inexplicable des de la teoria clàssica), el
caràcter aleatori de les transicions (tant pel que fa als nivells entre els que es produeix la
transició com pel que fa al temps que tarda en produir-se) i, finalment, el caràcter ad hoc de
les nostres prediccions (en tot moment deduïm l'estructura de nivells energètics a partir dels
fets experimentals, de moment no tenim un model que ens permeta preveure eixa estructura
i  posar a prova  les nostres prediccions amb dades,  avançar  en la  consecució  d'aquest
objectiu serà la fita de la segona part de la unitat)

AC1.- Indiqueu quina de les substàncies següents es troba en el sol.

Espectre del sol (en la part inferior apareixen les longituds d'ona corresponents a cada
línia, les unitats són angstroms, 1A=10nm):

Longituds d'ona de les línies principals:
Línia λ(nm) Línia λ(nm) Línia λ(nm) Línia λ(nm)

A 759-762 D 589 F 486 G 430

B 686-688 E 527 d 466 g 422

C 656 b 518 e 438 h 410

a 627-628 c 495 f 434 H 396

K 393

Espectres del mercuri i de l'hidrogen. Es mostren les longituds d'ona de les línies espectrals, en nm.
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AC2.- Dibuixeu el diagrama d'energia de l'heli a partir del seu espectre. Feu servir la recta
de calibratge de l'espectroscopi. Quines altres freqüències pot emetre l'àtom d'heli?

AC3.- Com serà la gràfica que s'obté en fer l'experiència de l'efecte fotoelèctric per a
diferents metalls?

AC4.- El treball d'extracció per al sodi val 3,65·10-19J. Calculeu l'energia cinètica màxima
d'un electró emés per una superfície de sodi quan és il·luminada amb llum de longitud
d'ona: a) 4,1·10-7m; b) 5,5·10-7m.

AC5.- El treball d'extracció d'un determinat metall és de 3,5eV, determina la freqüència
llindar i l'energia dels electrons emesos quan sobre ell incideix llum de 500nm.

AC6.-  La gràfica de la  figura adjunta representa el
potencial  de frenada,  Vf,  d'una cèl·lula  fotoelèctrica
en funció de la freqüència, ν , de la llum incident.
L'ordenada en l'origen té el valor -2V. 
• Dedueix l'expressió teòrica de Vf en funció de

ν .
• Quin  paràmetre  característic  de  la  cèl·lula

fotoelèctrica  podem  determinar  a  partir  de
l'ordenada en l'origen? Determina el seu valor i
raona la resposta.

• Quin valor tindrà el pendent de la recta de la
figura? Dedueix-lo.

Dades: e=1,6·10-19C, h=6,6·10-34Js.

AC7.- Observeu l'espectre d'un LED roig. Expliqueu la seua formació establint hipòtesis
sobre la seua estructura interna. 

Espectre d'un led roig.

C.- L'espectre del LED consisteix en una banda lluminosa, com es mostra en la imatge. Fins
el moment havíem interpretat la presència de línies en els espectres dels gasos com una
conseqüència de la transició electrònica entre dos nivells energètics atòmics, no ens havíem
enfrontat a bandes. Podem fer alguna simplificació que facilite la feina? 

Alguns alumnes proposen que podem aproximar, en un primer moment, tota la banda a una
única línia que es troba en la posició x=10,5cm. Acordem començar treballant amb aquest
valor mitjà i posteriorment ja veurem quines modificacions cal introduir per donar compte de
la formació de tota la banda.

Si l'espectre consistira en una única línia centrada en x=10,5cm tindríem que el LED emet
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fotons  de  x=10,5cm =4,74 ·1014 Hz (d'acord  amb  la  recta  de  calibratge)  que

transporten  una  energia  de E=3,14 ·10−19 J .  Açò  implica  que  els  electrons  realitzen
transicions entre estats estacionaris que es troben a eixa diferència d'energies. Un possible
diagrama d'energies és el que es mostra en la figura:

En passar del nivell d'energia de Eo+3,14·10-19J al nivell d'energia Eo s'emeten fotons de
l'energia i freqüència indicades. El corrent elèctric a què està connectat el LED permet
aportar l'energia necessària per a què els electrons puguen “pujar” del nivell de menor
energia al de major i mantindre així l'emissió de radiació. 

El  mecanisme  que  permet  donar  compte  del  procés  d'emissió  és  el  que  segueix:  els
electrons estan originalment en un estat energètic Eo i,  mitjançant el corrent elèctric que
travessa el LED, se'ls aporta l'energia necessària per ascendir a un nivell energètic superior.
En  retornar  al  nivell  energètic  original  emeten  un  fotó  lluminós  d'energia
E fotó=E superior−E inferior .  Si  no hi  ha més transicions possibles tots els fotons tenen la

mateixa energia i per tant la mateixa freqüència.

Ara bé, el LED no emet llum d'una sola freqüència,  sinó d'un conjunt  de freqüències al
voltant  d'aquest  valor mitjà.  Quines modificacions cal  introduir  en el  model proposat per
donar-ne  compte?  D'acord  amb  l'espectre  d'emissió  i  amb  la  gràfica  de  calibratge  de
l'espectroscopi,  el  LED  emet  radiació  la  freqüència  de  la  qual  es  troba  entre

 x=10,2cm=4,88 ·1014Hz i  ν( x=10,9cm)=4,55 ·1014Hz .  Això  implica  que

l'energia dels fotons emesos es troba entre E=3,23 ·10−19 J i  E=3,01 ·10−19 J . Hem
de contemplar  tot  un  conjunt  de  transicions possibles  al  voltant  del  valor  mitjà  anterior.
Podem modificar el diagrama d'energia proposat per donar-ne compte.

Els dos diagrames d'energia de la figura permeten donar compte de la radiació emesa. En el
primer tenim una banda d'energia, mentre que en el segon hi ha dues bandes. Hi ha més
hipòtesis possibles, com el cas en què l'estat de major energia siga una línia i el de menor
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energia una banda.

Es poden proposar diversos diagrames d'energia que donen compte de la radiació emesa.
Amb les dades de què disposem no podem establir quin d'ells és el correcte. En la imatge
de l'esquerra l'electró realitza transicions des d'una banda energètica, en la qual pot tindre
una energia qualsevol entre dos valors donats, a un nivell  energètic. El fotó emés tindrà
l'energia  corresponent  al  salt  energètic  de  l'electró  i  la  freqüència  vindrà  donada  per
l'expressió E=h · . En tant que hi ha molts electrons en el LED i cadascun d'ells pot
realitzar una transició d'entre un de transicions possibles, es pot explicar la formació de la
banda lluminosa de l'espectre. D'acord amb el diagrama de la dreta les transicions poden
tindre lloc entre dues bandes energètiques. Novament, corresponen a l'emissió de fotons la
freqüència dels quals es delimita la banda espectral. Es poden proposar més estructures
que donen compte de l'espectre del LED, com la transició d'un nivell energètic de major
energia a una banda de menor energia.

Els  alumnes  mostren  una  major  tendència  a  proposar  l'estructura  de  nivells  que  es
representa en la imatge de l'esquerra, tant en aquesta activitat com en les següents, tot i
que en reflexionar reconeixen que no és l'única hipòtesi possible i que es requereix més
informació per poder determinar quina és l'estructura correcta.

Arribats ací es planteja de nou el problema que havia aparegut amb els espectres. Si tots
els electrons són iguals i reben el mateix corrent elèctric, com és possible que uns realitzen
una transició i d'altres realitzen una transició diferent? El nostre mecanisme constata que
cada electró pot realitzar una transició d'un conjunt de possibles transicions, però la transició
que finalment realitza és fruit de l'atzar i diferent a la d'altres electrons que es troben en el
mateix estat. Com és això possible? Qüestionem així el determinisme, novament.

Es pot aprofundir, de forma opcional, en el mecanisme d'emissió i preguntar perquè el LED
tarda  un  cert  temps  en  deixar  d'emetre  radiació  a  pesar  d'haver-lo  desconnectat.  La
resposta immediata és que els electrons encara estan realitzant transicions des del nivell de
major energia al de menor, fins que tots els electrons no hagen baixat al nivell més baix
l'emissió es mantindrà. Tanmateix, per què uns electrons realitzen la transició abans que els
altres? No es troben tots en les mateixes condicions? Açò ens permet qüestionar, novament,
un altre dels pilars de la física clàssica: la causalitat. Tot i estar sotmesos a les mateixes
condicions físiques i ser tots idèntics, els electrons tenen un comportament diferent. Quina
és la causa d'eixe comportament individual diferenciat? El nostre mecanisme no l'estableix.

AC8.- Com serà el LED que emet llum verda? I llum blava?

Espectre del led verd i del led blau.
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AC9.-  El  nostre company Pepe Pedro va muntar  a  la  Casa del  Cable  de Xàbia  una
exposició de segells  en desembre de 2011 per commemorar  l'any internacional  de la
química. Entre eixos segells es podia observar el que es veu més avall. Interpreteu el que
s'observa en el segell.

Segell que formava part de l'exposició per commemorar l'any internacional de la química.

AC10.- Les següents imatges mostren carnets i bitllets il·luminats amb llum ultraviolada i
amb llum ordinària. Expliqueu per què amb la llum ultraviolada s'observen detalls que no
es veuen amb la llum ordinària.

Carnets i bitllets il·luminats amb llum ultraviolada i amb llum ordinària procedent d'una bombeta de baix
consum.

AC11.-  En  la  imatge  inferior  s'observa  un  got  amb  clorofil·la11 il·luminada  amb  llum
ordinària procedent d'una bombeta de baix consum. A la dreta s'observa el mateix got
il·luminat  amb  llum  ultraviolada.  Com  es  pot  observar,  en  ser  il·luminada  amb  llum
ultraviolada la clorofil·la emet llum roja. Com podem interpretar aquest fenomen?

Clorofil·la  il·luminada  amb  llum  ordinària  i  clorofil·la  il·luminada  amb  llum
ultraviolada. En la imatge de la dreta s'observa com emet llum roja.

11.- La clorofil·la s'ha obtingut picant espinacs en alcohol 96º.
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AC12.- En realitzar l'experiència de difracció a través d'una escletxa quadrada s'observa
la figura que apareix en la imatge. Com interpreteu la figura obtinguda?

Figura de difracció a través d'una escletxa quadrada.

AC13.- Realitzem una experiència d'interferència amb llum usant una barrera ampla i una
altra estreta i obtenim la imatge que es mostra en la fotografia inferior. Què podem saber
de la trajectòria de cada fotó?
• Si  posàrem un  detector  de  posició  a  cada  costat  del  filament,  quins  resultats

obtindríem?
• Si mesuràrem el moment lineal dels fotons, quins resultats obtindríem?

Muntem un làser i apuntem a un full de paper que es troba a diversos metres de distància. Observem que el
làser dóna lloc a un punt de llum sobre el paper. En posar davant del làser un fil metàl·lic no es forma el punt
que s'ha observat abans sinó una figura d'interferència, com es pot veure en la part superior de la imatge
següent. Si fem ús d'un fil metàl·lic més ample la figura d'interferència canvia.

393



Capítol 7. Proposta de seqüència didàctica

En la part superior es veu la figura d'interferència que s'obté en posar un filament prim davant del feix làser.
La part inferior correspon a l'experiència en què s'empra un fil gros.

C.- Podríem reflexionar de la següent forma: Sabem que un fotó passarà per un costat o
l'altre del filament, amb un 50% en cada cas. Una vegada superada la barrera, avançarà cap
a la pantalla per impactar en una de les zones il·luminades. Si combinem els dos aspectes,
ens ix un conjunt  de trajectòries possibles.  Per tant,  podem dir  que el  fotó seguirà una
d'eixes trajectòries però que en principi no podem saber quina. Res més lluny de la realitat!
Sabem, perquè així ho hem establit, que el fotó es propaga com una ona i que no té sentit
parlar de la seua posició si no és mesurada. De fet, si el fotó passara per un costat o per
l'altre del  filament no hi  hauria figura d'interferència,  necessàriament ha de “passar” per
ambdós  constats  i  haurà  de  “seguir  totes  les  trajectòries”.  Realitzem  les  respectives
mesures de posició i moment per aprofundir en el problema de què podem saber sobre la
“trajectòria” dels quàntums.

En posar un detector a cada costat del filament metàl·lic per mesurar la posició dels fotons
que superen la barrera obtindrem una distribució com la que es mostra en la imatge inferior.
El 50% dels fotons travessen la barrera pel costat dret i l'altre 50% ho fa pel costat esquerre.
Aquesta distribució  té  un valor  mitjà,  que coincideix amb el  centre  de la  barrera,  i  una
desviació respecte a dit valor mitjà, que representa com de disperses estan les mesures
individuals al voltant del valor mitjà. Com a conseqüència del comportament quàntic del fotó
podem parlar d'una incertesa del valor de la posició al voltant d'un valor mitjà. 

La  meitat  dels  fotons  travessaran  l'obstacle  pel  costat  dret  (x2)  i  l'altra  meitat  per
l'esquerre (x1). En representar allò que sabem de la posició sols podem dir que hi ha una
distribució de posicions possibles, caracteritzades per un valor mitjà i una desviació al
seu voltant. 

Observem que la incertesa no es pot reduir fent servir instruments de mesura més precisos.
Amb  detectors  més  exactes  podríem  distingir  entre  diverses  posicions  a  la  dreta  de
l'obstacle i diverses posicions a l'esquerra de l'obstacle. Tanmateix, sempre tindríem una
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distribució del 50% a cada costat de la barrera, i sempre presenta una desviació respecte al
valor mitjà com a conseqüència del caràcter quàntic del fotó.

En superar la barrera els fotons es mouen cap a les zones il·luminades de la pantalla (si no
fem la mesura de posició, ja que en fer la mesura desapareixerà la figura d'interferència). Si
mesurem  els  moments  lineals  obtindrem  per  a  cada  quàntum  un  dels  moments  que
apareixen dibuixats en la imatge. Novament, tenim un conjunt de resultats possibles que es
poden representar en una gràfica i que es caracteritzen per una mitjana i una desviació.

Els fotons incidiran amb major probabilitat en el centre de la pantalla (punt més brillant)
però també tenen certa probabilitat d'incidir en altres punts, menys lluminosos. Això ens
indica  que  hi  ha  diferents  valors  possibles  del  moment  lineal  dels  fotons  i  que  si
mesurarem obtindríem algun d'ells. Novament, el conjunt de valors possibles del moment
lineal es pot representar com una distribució al voltant d'un valor mitjà, i presenta una
determinada incertesa com a conseqüència del caràcter quàntic del fotó.

Si usem un filament més prim els fotons poden passar, de nou, per un costat o
altre, però ara els possibles valors de la posició se separen menys del valor mitjà,
la  incertesa  en  la  posició  és  menor  ja  que  la  dispersió  de  valors  és  menor.
Tanmateix, i d'acord amb els resultats experimentals, els punts d'impacte sobre la
pantalla estan més separats, la component x del moment lineal té un major rang de
valors possibles, una major dispersió respecte al valor mitjà i per tant una major
incertesa, com es mostra en la figura.
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En usar  un filament  més menut  la  incertesa  en la  posició  disminueix  perquè  els  quàntums es
distribueixen  amb més proximitat  al  valor  mitjà.  Tanmateix,  la  incertesa en la  component  x  del
moment lineal augmenta, els punts d'impacte en la pantalla estan més allunyats.

AC14.- Sabeu que la llum visible té una longitud d'ona que està compresa entre 400nm i
700nm. Amb les lents adequades es pot modificar la trajectòria de la llum procedent d'un
objecte per veure'l  augmentat, aconseguim així un instrument conegut amb el nom de
microscopi. Amb el desenvolupament de la física quàntica es va obrir la possibilitat d'usar
feixos  d'electrons  per  augmentar  encara  més  els  objectes  menuts.  En  un  microscopi
electrònic s'envia un feix d'electrons de molt elevada velocitat (en un microscopi electrònic
típic la velocitat dels electrons és de 6·107m/s) cap a un objecte que es desitja augmentar.
Dits electrons interaccionen amb l'objecte i  són recollits per un sensor que, unit  a un
ordinador, interpreta la informació que li arriba i dóna una imatge ampliada de l'objecte. 

Quin  avantatge  suposa  l'ús  d'electrons  front  a  llum visible  en  l'observació  d'objectes
menuts?

C.- Podem donar una resposta atenent a la naturalesa quàntica dels ens que possibiliten
l'ampliació de la imatge: quan els ens interaccionen amb objectes que tenen dimensions
semblants a la seua longitud d'ona es posa de manifest els efectes ondulatoris i llavors es
fan patents els efectes quàntics, com ara la incertesa. En aquestes condicions no es poden
obtindre imatges nítides dels objectes que es pretén visualitzar. Si determinem la longitud
d'ona dels electrons emprats en un microscopi electrònic observarem que és molt menor
que la de la llum, la qual cosa permet observar objectes de dimensions reduïdes sense que
apareguen els indesitjats efectes quàntics i  sense que es distorsione la imatge.  Es pot
comentar,  a  més,  que  en  l'actualitat  existeixen  microscopis  electrònics  que  aporten  als
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electrons un70% de la velocitat de llum i permeten observar objectes encara més menuts
que els considerats en aquest problema, però per a la determinació de la seua longitud
d'ona cal fer consideracions relativistes.
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Capítol 8. Afavorirà l'aprenentatge amb comprensió de la
unitat?  Es  produiran  millores  rellevants  respecte  a  la
situació actual?

En el capítol 6 hem mostrat que els estudiants de batxillerat i universitat i els professors de
secundària presenten mancances significatives en la comprensió del model d'emissió i
absorció de radiació i en el model de quàntum. Aquests obstacles, a més, són similars als
que va haver de superar la comunitat científica durant el període històric que va portar a
l'establiment dels models que pretenem que adquirisquen els estudiants i  que van ser
exposats en el capítol 3.

Per una altra banda, hem constatat que els llibres de text no fan una introducció correcta
dels models atòmics prequàntics en tant que no mostren els problemes a què responen ni
posen  de  manifest  la  capacitat  predictiva  i  els  obstacles  que  no  van  poder  superar;
introdueixen el concepte de fotó sense tindre en compte les dificultats que la comunitat
científica va haver de superar per acceptar-lo i treballen la unitat de física quàntica de
manera aproblemàtica, sense tindre en compte una part significativa dels problemes que
van portar als coneixements que es presenten i establint models parcials amb escassa
capacitat predictiva. 

A la llum d'aquest estudi històric i didàctic hem dissenyat i posat en pràctica en l'aula una
unitat didàctica amb una estructura problematitzada les característiques principals de la
qual han estat presentades en els capítols 2 i 4 d'aquest treball.

8.1. Formulació i justificació de la segona hipòtesi

La investigació didàctica ha posat de manifest que l'adopció del model d'ensenyament per
investigació porta a millores significatives en la resolució de problemes de llapis i paper
(Gil i Martínez Torregrosa, 1983; Martínez-Torregrosa, 1987), en el desenvolupament de
treballs  pràctics  (Gil  i  Payá,  1988;  Payá,  1991), en  la  introducció  de  conceptes
(Carrascosa, 1987, Gil i Carrascosa, 1990) i en l'avaluació (Alonso, 1994; Alonso i altres,
1996). Fins i tot s'han presentat propostes sobre com estructurar les unitats de manera
que  queden  integrats  tots  els  aspectes  anteriors (Verdú  i  Martínez  Torregrosa,  2001;
Verdú,  2004).  A més,  les  unitats  dissenyades  amb  una  estructura  problematitzada  i
posades a prova amb alumnes han permés constatar millores significatives en el camp de
l'energia (Domènech, 2000), l'astronomia (Martínez-Sebastián, 2002), la física newtoniana
(Becerra, 2004) i l'òptica (Osuna i altres, 2007).

Esperem que el treball a l'aula de la unitat de Física Quàntica de 2n de batxillerat a través
de  la  unitat  dissenyada  i  presentada  en  aquesta  investigació  produïsca  millores
significatives en l'aprenentatge dels estudiants.  De manera explícita,  la nostra hipòtesi
estableix que:
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H2.-  La  posada  en  pràctica  de  la  seqüència  d'activitats  proposada  per  a
l'ensenyament  de  la  física  quàntica  produirà  millores  significatives  respecte  a
l'ensenyament habitual.

La fonamentació feta durant la primera part d'aquest treball justifica per què esperem que
es produïsca aquesta millora. A més, una vegada hem recollit i presentat evidències de
què els alumnes, tant els de batxillerat com els universitaris, no adquireixen els models
quàntics  establits  com  a  fites  parcials  i  que  els  llibres  de  text  presenten  carències
importants que impedeixen que tinga lloc un aprenentatge correcte, sembla evident que
esperem  detectar  millores  en  el  coneixement  i  ús  dels  models  quàntics  per  part  de
l'alumnat després de posar a prova la unitat.

Tot i això, no oblidem els aspectes actitudinals amb els quals l'aprenentatge conceptual va
estretament connectat.  En una tasca que té  per  objectiu  l'establiment de models amb
capacitat explicativa, en la qual s'ofereixen oportunitats per a què els alumnes expressen,
discutisquen  i  defenguen  els  seus  punts  de  vista,  els  posen  a  prova  a  través  de
l'experiència  o  per  contrast  amb  altres  coneixements,  els  accepten  o  rebutgen,  els
apliquen en situacions d'interés, etc.  és d'esperar que els alumnes milloren no només
l'aprenentatge de conceptes i models, sinó també l'actitud cap a la ciència i l'aprenentatge.
La importància que per al  procés d'ensenyament i  aprenentatge tenen aquests darrers
aspectes ha estat tractada en diverses investigacions (Novak, 1988; White i altres, 1989).

8.2. Operativització de la segona hipòtesi

Tenint en compte tot el que hem exposat, podem establir dos derivacions de la segona
hipòtesi  que  concreten  les  millores  significatives  que  s'assoliran  amb  la  posada  en
pràctica de la unitat amb una estructura problematitzada.

H2.1. Produirà una millor comprensió del model quàntic d'absorció i emissió
de  radiació  i  del  model  de  quàntum,  concretada  en  la  consecució  dels
indicadors de comprensió.

Aquesta  major  comprensió  dels  models  quàntics  es  posarà  de manifest  en  comparar
l'aprenentatge assolit pels alumnes dels grups experimentals amb el dels alumnes dels
grups de control i, fins i tot, amb els coneixements del professorat. Tot això a la llum dels
indicadors de comprensió i dels obstacles establits en el capítol 3.

H2.2. Produirà una millora en les actituds dels alumnes.

Que es posarà de manifest a través de l'assoliment per part dels alumnes experimentals
d'indicadors de comprensió (Verdú, 2004; Osuna i altres, 2007) similars als obtinguts en
altres investigacions.
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8.3. Dissenys experimentals per a la contrastació de la segona hipòtesi

8.3.1. Disseny experimental per obtindre evidències de què els alumnes assoleixen
una millor  comprensió  del  model  quàntic  d'absorció  i  emissió  de  radiació  i  del
model de quàntum

A través del disseny experimental que presentem compararem la comprensió del model
quàntic d'emissió i absorció de radiació i el model de quàntum adquirit pels alumnes que
han seguit la unitat Com s'emet i absorbeix la llum? amb la dels alumnes que han seguit
aquesta unitat a través de l'ensenyament habitual, amb els coneixements que d'aquests
models  tenen  els  estudiants  del  Grau  de  Física,  del  Grau  de  Telecomunicacions  i  el
professorat. Aquesta comparació contemplarà dos aspectes:

a) La comparació del percentatge d'alumnes dels grups experimentals i dels diversos
col·lectius dels grups de control  que adquireixen els indicadors de comprensió i
superen els obstacles del model quàntic d'absorció i emissió de radiació i del model
de quàntum.

b) Categorització  per  consens  entre  experts  a  través  d'una  escala  de  nivells  de
comprensió del model quàntic d'emissió i absorció de radiació i dels problemes que
es trobem en l'origen d'aquests. Cada alumne s'assignarà a un determinat nivell i,
posteriorment,  es compararan els  percentatges que assoleixen cada nivell  i  les
mitjanes assolides pels grups experimentals i de control. 

Tot seguit comentem amb detall com hem procedit per fer aquestes comparacions.

a)  Comparació  del  percentatge  d'alumnes  que  assoleix  els  indicadors  de
comprensió 

Per fer aquesta comparació hem usat quatre mostres d'alumnes i dues de professors. La
primera de les mostres d'alumnes està integrada pels alumnes dels grups experimentals,
un mes i mig després de finalitzar la unitat. Les altres tres mostres d'alumnes corresponen
als estudiants de Física de 2n de batxillerat, als estudiants del Grau de Telecomunicacions
i als estudiants del Grau de Física els resultats dels quals es presentaven en el capítol 6.
Per als professors, hem usat les dues mostres que també s'han presentat en el capítol 6.

En el cas dels alumnes experimentals, els hem passat el mateix qüestionari Q1-A que va
ser  usat  per  detectar  el  grau de comprensió  i  ús  dels  models  quàntics  per  part  dels
alumnes  dels  grups  de  control.  Per  als  professors,  hem  aprofitat  qüestions  dels
qüestionaris Q1-P i Q2-P que eren similars a les plantejades als alumnes i en les quals es
valoraven els mateixos indicadors i obstacles. Aquests instruments ja van ser comentats
amb detall en el capítol 5, motiu pel qual no els presentem de nou. Tanmateix, mostrem en
la  taula  8.1  les  qüestions  que  s'han  usat  per  valorar  l'adquisició  dels  indicadors  de
comprensió i la persistència dels obstacles en cada col·lectiu.
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Taula 8.1: Qüestions usades per valorar l'adquisició dels indicadors de comprensió
i la persistència d'obstacles per a cada col·lectiu.
Indicadors de 
comprensió 

Obstacles associats Qüestions
alumnes

Qüestions
professors

A.-  Reconèixer  la
incapacitat  dels  models
clàssics  per  explicar
aspectes  concrets
d'alguns  fenòmens
d'emissió  i  absorció  de
radiació.

A1:  No reconeixen  que  les  teories  i  models  clàssics  no
poden explicar l'emissió i absorció de radiació.

Q1-A.A1 Q1-P. A1

B.-  Disposar  d'un  model
quàntic de distribució de
l'energia  en  els  àtoms  i
en la radiació.

B1. Tenen concepcions errònies sobre l'àtom

B1.1: Consideren que l'àtom pot tindre una energia diferent
a la d'un estat estacionari.

Q1-A.B1
Q1-A.B2

Q1-P.B1
Q1-P.B2

B1.2:  Consideren  que l'estat  de menor  energia és el  de
0 eV.

Q1-A.B1
Q1-A.B2

Q1-P.B1
Q1-P.B2

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació

B2.1:  Consideren que l'energia  d'un fotó es pot  absorbir
parcialment.

Q1-A.B1
Q1-A.B4

Q1-P.B1
Q2-P.B1

B2.2:  No  relacionen  la  freqüència  de  la  radiació  amb
l'energia dels fotons que la constitueixen. 

Q1-A.B2 Q1-P.B2

B2.3:  No  relacionen  la  intensitat  d'una  radiació  amb  la
quantitat i tipus de fotons que la constitueixen.

Q1-A.B3 Q1-P.B3

B2.4: Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el
gruix.

Q1-A.B3 Q1-P.B3

B3. Tenen concepcions errònies del procés d'absorció
i emissió

B3.1: Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació
sense que es produïsca cap canvi en la seua configuració.

Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3

Q1-P.B1
Q1-P.B2
Q1-P.B3

B3.2:  Relacionen  les  característiques  de  la  radiació
únicament  amb  un  dels  estats  entre  els  que  té  lloc  la
transició.

Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3
Q1-A.B4

Q1-P.B1
Q1-P.B2
Q1-P.B3
Q2-P.B1

B3.3: Consideren que l'àtom pot fer transicions entre estats
estacionaris entre els quals hi ha una diferència d'energia
diferent a la del fotó emés o absorbit.

Q1-A.B1 Q1-P.B1

B3.4: Consideren que un àtom o un electró poden emetré o
absorbir més d'un fotó en fer una transició.

Q1-A.B1
Q1-A.B4

Q1-P.B1
Q2-P.B1

B3.5. Consideren que un àtom pot absorbir diversos fotons
i fer transicions successives cap a estats de major energia.

Q1-A.B1 Q1-P.B1

B3.6:  Consideren que els processos d'emissió i  absorció
són deterministes:  es pot predir  amb absoluta certesa la
radiació que emetrà un àtom excitat.

Q1-A.B2
Q1-A.B3

Q1-P.B2
Q1-P.B3

B3.7: Confonen l'emissió i l'absorció de radiació. Q1-A.B1
Q1-A.B2
Q1-A.B3

Q1-P.B1
Q1-P.B2
Q1-P.B3
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Taula 8.1 (continuació): Qüestions usades per valorar l'adquisició dels indicadors
de comprensió i la persistència d'obstacles per a cada col·lectiu.
Indicadors de 
comprensió

Obstacles associats Qüestions
alumnes

Qüestions
professors

C.-  Reconèixer  les
contradiccions  entre  la
física  clàssica  i  la  física
quàntica.

C1:  No  són  conscients  de  les  mancances  del  model
corpuscular del fotó de radiació per explicar els fenòmens
ondulatoris  que  donaven  suport  al  model  clàssic  de
radiació.

Q1-A.C1 Q2-P.C1

C2: Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball
científic,  caracteritzada  per  un  creixement  lineal  dels
coneixements.

Q1-A.C1 Q2-P.C1

D.-  Apropiar-se  d'un
model  de  quàntum  que
permeta  recuperar  la
coherència,  cosa  que
suposa  concebre  els
quàntums  com  ens  la
propagació  dels  quals
s'ha  d'explicar  usant  el
model  clàssic  d'ona  i  la
interacció dels quals s'ha
d'explicar  fent  ús  del
model  clàssic  de
partícula.

D1. Tenen un model clàssic, o una mescla de models
clàssics, per a la llum.

D1.1: Consideren que la llum està formada per partícules. Q1-A.D1 Q2-P.D1

D1.2: Consideren que la llum està formada per ones. Q1-A.D1 Q2-P.D1

D1.3: Consideren que la llum està formada per raigs. Q1-A.D1 Q2-P.D1

D1.4: Consideren un model híbrid per a la llum d'acord amb
el qual:

• D1.4.1: La llum és una ona i una partícula alhora.
• D1.4.2:  La  llum és  una  ona o  una partícula  en

funció de l'experiència a què se sotmet.
• D1.4.3: Consideren que la llum està formada per

raigs, a més d'ones i partícules.

Q1-A.D1 Q2-P.D1

D2. Tenen un model clàssic, o una mescla de models
clàssics, per als electrons.

D2.1: Consideren que els electrons són partícules. Q1-A.D2 Q2-P.D2

D2.2: Consideren que els electrons són ones. Q1-A.D2 Q2-P.D2

D2.3: Consideren un model híbrid per als electrons d'acord
amb el qual:

• D2.3.1: Els electrons són ones i partícules alhora.
• D2.3.2:  Els  electrons  són  ones  o  partícules  en

funció de l'experiència a què se sotmeten.

Q1-A.D2 Q2-P.D2

D2.4: Consideren l'electró com un núvol de càrrega. Q1-A.D2 Q2-P.D2

D'acord  amb  el  que  hem  establit  en  la  segona  hipòtesi,  esperem  que  en  el  grup
d'estudiants  que  han  seguit  la  unitat  presentada  en  el  capítol  7  s'obtinguen  uns
percentatges  significativament  majors  en  l'assoliment  dels  indicadors  de  comprensió  i
superació  dels  obstacles  associats  en  comparació  amb  els  dels  altres  col·lectius
considerats com a grup de control.

b) Categorització a través d'una escala de nivells de comprensió

A  més  de  valorar  i  comparar  la  quantitat  d'individus  dels  diferents  col·lectius  que
adquireixen o no els indicadors de comprensió, hem elaborat una xarxa d'anàlisis que ens
permetrà classificar-los per nivells. Aquesta classificació ens ajudarà a valorar amb major
detall el grau de coneixement que els estudiants han adquirit del model quàntic d'emissió i
absorció de radiació i a comparar-lo amb l'assolit pels estudiants dels grups de control.

En aquesta part de l'anàlisi hem decidit no contemplar el grau d'assoliment del model de
quàntum pels estudiants, i això per diversos motius:
• La major part de la unitat que presentem en el capítol 7 està orientada cap a la
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construcció i ús d'un model que explique l'emissió i absorció de radicació, amb una
extensió superior a la destinada a la construcció i ús d'un model de quàntum.

• En el qüestionari Q1-A, el bloc de qüestions B destinat a valorar el model d'emissió
i absorció de radiació, en el qual es considera que els fotons i els electrons tenen
caràcter corpuscular, és més ampli que el bloc D destinat a valorar el model de
quàntum. Així, s'enfronta als alumnes a una major quantitat de situacions en les
quals han d'usar un únic model. En canvi, el bloc D està integrat únicament per
dues qüestions, una referent a la radiació i una altra als electrons, la qual cosa no
permet fer una anàlisi fina.

• Considerem el model quàntic d'emissió i absorció de radiació com un model més
complet, ja que aborda l'aspecte qualitatiu i quantitatiu, està fonamentat en treball
experimental  fet  a  classe,  s'ha  aplicat  i  modificat  per  ajustar-lo  a  situacions
diverses, connecta diverses representacions dels objectes sota estudi (dels àtoms
es  poden  representar  amb  il·lustracions  pictòriques  o  diagrames  d'energia,  per
exemple), etc. En canvi, el model de quàntum és qualitatiu i incomplet, la qual cosa
és conseqüència, en gran mesura, de la impossibilitat d'abordar-lo amb detall en 2n
de batxillerat per la complexitat de les matemàtiques que es requereixen.

• Hem intentat  establir  criteris  que  ens  permeteren  classificar  als  estudiants  per
nivells  contemplant  el  grau  d'adquisició  d'ambdós  models  (el  model  d'emissió  i
absorció i el model de quàntum), però cap de les propostes que hem fet ha resultat
satisfactòria  en  tant  que  l'adquisició  d'un  dels  models  no  implica  ni  exigeix
l'adquisició de l'altre. Aquest caràcter independent dels dos models ha estat un dels
arguments de més pes en aquesta decisió.

• Considerem que els resultats que presentem en el capítol 9 sobre les respostes
dels  alumnes  a  les  qüestions  del  bloc  D  són  suficients  per  conèixer  el  grau
d'adquisició  del  model  de  quàntum,  així  com les  diferències  entre  els  diversos
col·lectius.

A l'hora d'establir una xarxa d'anàlisi amb criteris per decidir quin nivell de coneixement del
model  ha  adquirit  cada  estudiant  hem  contemplat  quatre  aspectes  fonamentals,  que
presentem en la taula 8.2.
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Taula 8.2. Xarxa d'anàlisi per assignar a cada estudiant un nivell de coneixement del
model quàntic d'emissió i absorció de radiació.

Valorat a través de:

Quin model tenen de l'àtom?

Consideren que l'energia de l'àtom està quantitzada. Q1-A.B1, Q1-A.B2

Consideren que l'estat de 0 eV és el de menor energia. Q1-A.B1, Q1-A.B2

Quin model tenen de la radiació?

Consideren que l'energia de la radiació està quantitzada i
relacionen  l'energia  d'un  fotó  amb  la  freqüència  de  la
radiació (propietat individual).

Q1-A.B1, Q1-A.B2,
Q1-A.B4

Interpreten la intensitat  d'una radiació com l'energia d'un
col·lectiu de fotons (propietat col·lectiva).

Q1-A.B3

Quin model tenen d'emissió i absorció de radiació?

Explica la interacció individual entre un fotó i un electró o
àtom (propietat individual).

Q1-A.B1, Q1-A.B2,
Q1-A.B3, Q1-A.B4

Explica la interacció entre un col·lectiu de fotons i àtoms
(propietat col·lectiva).

Q1-A.B1, Q1-A.B2,
Q1-A.B3

Quins  problemes porten  a  l'establiment  d'aquest  model  o  se'n
deriven d'ell?

Q1-A.A1, Q1-A.C1

Quan hi haja contradiccions en les respostes donades a les diferents qüestions per un
alumne, se seguiran els criteris següents:
• Quan un aspecte del model es valore com a assolit  en una qüestió i com a no

assolit en una altra es considerarà que no està assolit, en tant que considerem que
les contradiccions posen de manifest que l'aspecte valorat no està correctament
assolit.

• Quan un aspecte del model es valore com a assolit en una qüestió i l'alumne no ha
donat  resposta  a  una  altra  qüestió  en  la  qual  es  valora  el  mateix  aspecte  es
considerarà  que està  assolit,  i  això  perquè considerem que l'alumne ha assolit
l'aspecte concret del model però no sap usar-lo en la situació plantejada.

• Quan un alumne no respon a cap de les  qüestions en les quals  es valora un
determinat aspecte, considerarem que no està assolit, ja que no tenim evidències
que apunten que sí ho està.

Tots els qüestionaris han estat analitzats per dos investigadors, de manera independent,
que han decidit  quin nivell  s'assignava a cada alumne. Quan un dels investigadors ha
dubtat sobre el nivell que calia assignar, ha completat els criteris que els definien per sortir
del dubte i evitar que es repetira. Posteriorment, s'han posat en comú les decisions preses
per ambdós investigadors, així  com les modificacions fetes per cadascun d'ells en els
criteris d'assignació de nivells. Fruit de les discussions, s'ha arribat a un consens i a una
descripció més detallada dels diferents nivells de comprensió. Després de tot això, s'ha
demanat  l'opinió  d'un  tercer  investigador  sobre  els  aspectes  conflictius  que  encara
persistien  i,  quan  no  s'ha  aconseguit  arribar  a  un  consens,  s'ha  pres  la  decisió  de
classificar a l'alumne en la categoria contrària a la hipòtesi. Seguint el procediment que
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acabem d'explicar, hem definit sis nivell de comprensió, que presentem i caracteritzem en
la taula 8.3.

Taula 8.3: Nivells de comprensió del model quàntic d'emissió i absorció de radiació
Nivell 0: Correspon a aquells alumnes que no demostren haver adquirit un model quàntic
per a la radiació ni per a l'àtom o que han adquirit models que no són funcionals. Es
caracteritzaran per:
• No  tindre  un  model  d'àtom  que  contemple  la  quantització  de  l'energia,  tot

considerant que l'àtom pot tindre qualsevol energia.
• No tindre un model  de radiació que contemple la quantització de l'energia,  tot

considerant que l'energia d'un fotó es pot absorbir parcialment, o no relacionant la
freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons, etc.

• En dues o més qüestions es donen respostes incorrectes que no es fonamenten
en cap model, es recolzen en models clàssics que no es poden aplicar en les
situacions plantejades (com el model cinètico-corpuscular), no tenen sentit físic o
no estan contestades.

Nivell 1: Els alumnes d'aquest nivell han adquirit el concepte de quantització de l'energia,
però  els  models  quàntics  d'àtom i  de  radiació  que  empren  no  són  correctes  o  són
incomplets. Es caracteritzaran per:
• Tindre un model d'àtom que contempla la quantització de l'energia i en el qual es

considera que l'estat de menor energia és el de 0 eV (implica que quan l'àtom
emet energia s'allunya del nucli fins arribar als 0 eV).

• Tindre un model de radiació d'acord amb el qual aquesta està formada per fotons,
però confondre les característiques d'un fotó amb les de la radiació i relacionar la
intensitat amb la freqüència de la radiació (no usen el model correctament per a
un col·lectiu de fotons).

• Confondre la freqüència i la intensitat de la radiació, tot considerant, per exemple,
que una línia espectral més grossa és més intensa.

Nivell 2: Està integrat pels alumnes que han adquirit models quàntics correctes de l'àtom
i de la radiació, però que no són capaços d'usar-los per explicar els processos individuals
que tenen lloc quan interacciona la matèria amb la radiació. Es caracteritzaran per:
• Considerar que l'àtom pot emetre o absorbir un fotó sense que es produïsca cap

canvi en la seua configuració.
• Relacionar la freqüència o energia dels fotons absorbits o emesos únicament amb

un dels estats entre els que té lloc la transició.
• Considerar  que  l'àtom pot  fer  una  transició  entre  estats  estacionaris  entre  els

quals hi ha una diferència d'energia diferent a la del fotó absorbit o emés.
• Considerar que un àtom o un electró poden absorbir o emetre més d'un fotó en fer

una transició.
• Confondre els processos d'emissió i absorció de radiació,  atribuint un espectre

d'emissió a un procés d'absorció o a l'inrevés.
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Taula  8.3  (continuació):  Nivells  de  comprensió  del  model  quàntic  d'emissió  i
absorció de radiació
Nivell 3: És el nivell en què es troben aquells alumnes que han adquirit models quàntics
correctes per explicar els processos individuals d'interacció entre els àtoms i la radiació,
però  no  els  usen  correctament  en  situacions  que  impliquen  una  quantitat  elevada
d'àtoms i fotons. Es caracteritzaran per:
• Relacionar la intensitat de la radiació emesa per un col·lectiu d'àtoms únicament

amb la quantitat de transicions atòmiques des d'un estat estacionari o a un estat
estacionari.

• Considerar que un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives.
• Considerar que els processos d'emissió de radiació són deterministes.
• No són capaços de respondre a alguna de les situacions plantejades, tot i que de

la resta de respostes s'evidencia que saben fer ús del model quàntic d'absorció i
emissió de radiació per explicar les interaccions individuals.

Nivell 4: Els alumnes d'aquest nivell  són capaços d'usar el model quàntic d'emissió i
absorció de radiació per fer prediccions que impliquen la interacció entre la radiació i
col·lectius nombrosos d'àtoms i/o electrons. Es caracteritzaran per:
• Predir què li ocorre a un col·lectiu d'àtoms, d'electrons o a un sistema material en

ser il·luminats per una radiació.
• Predir  l'espectre  que  s'observarà  quan  un  col·lectiu  d'àtoms,  electrons  o  un

sistema material emet radiació, donant compte de les freqüències (o quantitat de
línies) que s'observaran i de la intensitat d'aquestes.

Nivell  5:  Els  alumnes que assoleixen aquest  nivell,  a  més d'haver  adquirit  el  model
quàntic d'absorció i emissió de radiació d'acord amb els criteris establits en el nivell 4,
coneixen els problemes que van donar origen a aquest model i  les dificultats que va
tindre la comunitat científica per acceptar-lo. Es caracteritzaran per:
• Conèixer aspectes concrets que la física clàssica no va poder explicar en almenys

dos fenòmens d'emissió i absorció de radiació.
• Conèixer les dificultats a què s'enfrontava la comunitat científica i que impedien

que aquests models foren acceptats.

Considerem que el model assolit per un alumne és funcional i permet explicar, interpretar i
fer prediccions sobre fenòmens quàntics senzills d'emissió i absorció de radiació quan
s'identifica amb el nivell 3, 4 o 5. 

Per tant, i d'acord amb el que establim en la segona hipòtesi, esperem que el percentatge
d'alumnes dels grups experimentals que assoleixen un ús funcional del model quàntic
d'emissió i absorció de radiació siga significativament superior al dels grups de control.
Així mateix, esperem que la mitjana dels nivells dels alumnes experimentals també siga
significativament superior a la dels alumnes dels grups de control.

8.3.2. Disseny experimental per obtindre evidències de l'impacte de la unitat en els
indicadors d'apropiació i en les actituds dels alumnes

D'acord amb el significat d'apropiació desenvolupat per Verdú (2004) i usat per Osuna i
altres (2007), avaluarem si un alumne s'ha apropiat del que s'està treballant a través dels
indicadors que es recullen en el quadre 8.1.
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Quadre 8.1: Indicadors d'apropiació (Verdú, 2004).
1.  Orientació,  que es posarà de manifest quan es done algun (o dos) dels aspectes
següents: a) Conèixer l'interés que té el que s'està fent (de manera qualitativa i global);
b)  Ser  conscient  de què allò  que s'està  fent  forma part  d'un objectiu  o  finalitat  més
general,  és a dir,  sentir-se partícip  d'un pla  i  saber  on es troba un en el  procés de
desenvolupament d'aquest pla: què s'està buscant, quant s'ha avançat i què s'assolirà si
el pla es porta a terme amb èxit.
2. Implicació/motivació, que es posarà de manifest quan s'expressa una actitud positiva
cap al que s'està fent (atractiu, interessant, etc.) i/o es té sensació personal d'avanç en
l'aprenentatge.
3.  Record rellevant, amb sentit físic,  del que s'ha tractat, mostrant un coneixement
d'idees  importants,  globalitzadores,  que  poden  ser  expressades  qualitativament  i  de
manera coherent, sobre el que s'està fent.
4. Millor comprensió dels conceptes físics per part dels alumnes.

I, tot i que alguns dels indicadors anteriors (per exemple, la sensació d'aprenentatge,
trobar atractiu el que s'està fent...) són també actituds positives generades per (o cap a)
l'ensenyament rebut i  a l'inrevés, els contemplarem (fent més exigents els criteris per
admetre  la  generació  d'actituds  positives  degudes  a  la  forma  d'estructurar
l'ensenyament) afegint en següent indicador:
5. Actitud  positiva  cap  a  l'ensenyament  rebut,  que  es  posarà  de  manifest  si  els
alumnes  perceben  que  la  seqüència  d'ensenyament  desenvolupada  facilita
l'aprenentatge i genera actituds positives cap a l'aprenentatge de la Física i la Química.

Seguint  aquests  indicadors  i  per  obtindre  evidències  de  l'impacte  de  la  unitat  en
l'apropiació  en  les  actituds  dels  alumnes,  hem  dissenyat  el  qüestionari  Q2-A,  que
presentem en el quadre 8.2 i expliquem a continuació.

Quadre 8.2: Qüestionari Q2-A per obtindre evidències de l'impacte en l'apropiació i
en les actituds dels alumnes.
Hem acabat fa poc la unitat de Física Quàntica i et demanem que faces una valoració
d'alguns aspectes de l'ensenyament que ens seran útils per millorar-la.

Et demanem que lliges amb cura cadascuna de les preguntes i que respongues amb
sinceritat. El qüestionari és individual i anònim.

Moltes gràcies per la teua col·laboració!

a) Quin aspecte o aspectes fonamentals volíem entendre en la unitat de Física Quàntica?

b) Quin interés té l'estudi que hem fet en la unitat de Física Quàntica?

c) Indica les característiques de la manera de treballar aquesta unitat que, en la teua
opinió, han afavorit l'aprenentatge.

Per  valorar  les  respostes  a  les  preguntes  obertes  plantejades  en  el  qüestionari  hem
elaborat la xarxa d'anàlisi que presentem en la taula 8.4.
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Taula 8.4: Xarxa per valorar Q2-A 
a) Sobre l'aspecte o aspectes fonamentals que volíem entendre en la unitat, agruparem
les respostes en les següents categories:
• Fan  referència  al  problema  de  l'emissió  i  absorció  de  radiació  com  l'aspecte

fonamental que tractem de comprendre en aquesta unitat?
• Fan referència al problema de la naturalesa de la llum o de la matèria?
• Fan  referència  a  problemes  concrets,  no  fonamentals,  que  s'han  abordat  o

avanços assolits durant el desenvolupament de la unitat (com els espectres dels
gasos, l'efecte fotoelèctric, etc.)?

• No fan referència a problemes o avanços assolits durant la unitat.
• No contesten.

b) Sobre l'interés que té l'estudi de la unitat de Física Quàntica, agruparem les respostes
en les següents categories:
• Indiquen  aspectes  d'interés  aplicat,  com  conèixer  el  funcionament  d'aparells

tecnològics,  com  tenen  lloc  fenòmens  quotidians  com  la  fluorescència  i  la
fosforescència, etc.

• Indiquen aspectes d'interés relacionats amb la ciència:  conèixer l'estructura de
l'àtom, com és la llum, que hi ha crisis en el procés de construcció científica, etc.

• No fan referència a aspectes d'interés propis de la unitat.
• No contesten.

c) Sobre les característiques de la manera de treballar que han afavorit l'aprenentatge,
agruparem les respostes en les següents categories:
• Indiquen  característiques  genuïnes  de  l'ensenyament  problematitzat:  el

plantejament d'un problema estructurant, l'índex com a estratègia, l'interés de la
unitat, el treball en grup, la redacció de recapitulacions, el paper del professor, les
discussions de classe, el treball experimental, la connexió amb la realitat, etc.

• No fan referència a característiques pròpies de l'ensenyament problematitzat.
• No contesten.

Som conscients que els estudiants no estan habituats a enfrontar-se per escrit a aquest
tipus de qüestionaris, però esperem que entre les respostes aportades es puguen trobar
evidències clares que no puguen ser atribuïdes a l'ensenyament habitual en tant que no
les contempla.

A  més,  esperem  obtindre  resultats  similars,  o  millors,  als  presentats  en  altres
investigacions sobre l'apropiació dels alumnes després de treballar una unitat amb una
estructura problematitzada. Concretament, compararem els nostres resultats amb els que
presenta Osuna i altres (2007).
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8.3.3. Resum del disseny elaborat per contrastar la segona hipòtesi

En aquest  capítol  hem establit,  fonamentat  i  operativitzat  la  segona  hipòtesi  d'aquest
treball.  A més, hem exposat  els dissenys experimentals que usarem per contrastar-la.
Resumim en la taula 8.5 les derivacions de la hipòtesi, els instruments dissenyats i els
col·lectius als quals van dirigits.

Taula 8.5: Resum dels instruments dissenyats per a la contrastació de la segona
hipòtesi
H2.- La posada en pràctica de la seqüència d'activitats proposada per a l'ensenyament
de la física quàntica produirà millores significatives respecte a l'ensenyament habitual.

Derivacions Conseqüències contrastables Instruments

• H2.1.-Produirà  una  millor
comprensió  del  model  quàntic
d'absorció i emissió de radiació i del
model de quàntum. 

-  S'observarà  un  augment  significatiu
en  el  percentatge  d'alumnes  que
assoleixen  els  indicadors  de
comprensió.
- Els alumnes que segueixen la unitat
problematitzada  assoliran  nivells  més
alts del comprensió del model quàntic
d'emissió i absorció de radiació.

Q1-A

• H2.2.-  Produirà  una  millora  en  les
actituds dels alumnes

-  Es  detectaran  en  els  alumnes
indicadors  d'apropiació  que  no  estan
contemplats  en  l'ensenyament
habituals.
-  El  grau d'assoliment dels  indicadors
d'apropiació serà similar  a l'assolit  en
altres investigacions.

Q2-A
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Capítol  9:  Resultats  obtinguts  en  la  contrastació  de la
segona hipòtesi

En aquest capítol presentem i analitzem els resultats obtinguts en la contrastació de la
segona  hipòtesi,  és  a  dir,  mostrarem  que  els  alumnes  que  han  seguit  la  seqüència
d'ensenyament que hem dissenyat i presentat en el capítol 7 milloren l'aprenentatge i les
actituds.

La unitat presentada en el capítol 7 ha estat posada a prova durant dos cursos escolars
(2012-13 i  2013-14) amb estudiants de Física de 2n de batxillerat  per l'autor d'aquest
treball  i  durant  un  curs escolar  (2013-14)  per  un professor  col·laborador.  A més,  una
tercera professora ha posat  a  prova una versió  simplificada (perquè no disposava de
temps  suficient)  que  respectava  l'estructura  problematitzada,  els  indicadors  de
comprensió i els possibles obstacles. La versió íntegra va tindre una durada que oscil·la
entre 16 i 20 sessions, mentre que la reduïda va ocupar entre 10 i 12 sessions. 

9.1. Resultats que mostren que els alumnes dels grups experimentals assoleixen
una millor comprensió conceptual

En el tercer capítol, quan vam presentar l'estructura grossa de la unitat, vam establir unes
fites  parcials  i  uns  indicadors  de  comprensió  que  guiaven  les  decisions  sobre  si  els
alumnes  adquireixen  o  no  els  models  quàntics  objecte  d'ensenyament.  A més,  hem
establit un conjunt de possibles obstacles que dificulten l'assoliment dels indicadors de
comprensió. En el capítol 6 vam posar de manifest la rellevància didàctica d'aquestes fites
parcials, indicadors de comprensió i possibles obstacles associats.

A continuació presentem, per a cadascun dels indicadors de comprensió, el percentatge
d'alumnes  que  els  ha  assolit  i  els  que  presenten  obstacles  per  assolir-lo.  Quan  s'ha
mesurat l'assoliment d'un indicador o la presència d'un determinat obstacle en diferents
situacions hem agafat el valor mitjà de tots els resultats com a representatiu.

L'instrument usat en aquest estudi ha estat el qüestionari Q1-A que ja vam presentar i
comentar detalladament en el capítol 5. Aquest qüestionari s'ha passat als estudiants dels
tres grups experimentals mes i mig després d'acabar i avaluar la unitat. No s'ha pogut
passar als grups que han treballat amb la versió reduïda de la unitat per no disposar de
temps. Així mateix, el fet que la unitat s'impartisca cap a final de curs no ha permés que
es puga deixar més temps entre el final de la unitat i la realització del qüestionari. En tot
cas, el temps transcorregut supera àmpliament al que es va deixar entre el final de la
unitat i la realització del qüestionari per als alumnes dels grups de control.

En total hem recollit 44 qüestionaris. Totes les respostes recollides han estat analitzades
per  dos  investigadors,  que  han  determinat  si  evidenciaven  que  els  indicadors  de
comprensió valorats estaven adquirits o si persistien concepcions errònies d'acord amb
els criteris establits en les xarxes d'anàlisi presentades en el capítol 5. Posteriorment s'ha
fet  una  posada  en  comú  amb  la  finalitat  d'augmentar  la  coherència.  El  nivell  de
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coincidència ha estat superior al  85% i la major part  dels desacords eren deguts a la
mancança d'explicacions detallades. En aquells casos en què no ha hagut coincidència de
criteri s'ha demanat l'opinió del tercer investigador. Fet això, quan persistia la discrepància
s'ha pres l'opció contraria a la hipòtesi.

Com a grups de control hem usat tots els presentats en el capítol 5: 
• Grup  de  control  de  2n de  batxillerat:  Format  per  37  alumnes  de  dos  grups

d'estudiants de Física de 2n de Batxillerat, corresponents a IES d'Ondara i Sant
Vicent del Raspeig.

• Grup de control de Telecomunicacions: Integrat per 34 alumnes de dos grups que
cursen la matèria de Física I, amb continguts de física quàntica, en el primer curs
de la Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicacions de la Universitat d'Alacant.

• Grup de control del Grau de Física: Format per 34 estudiants de tres grups que
cursen la matèria optativa de Mecànica Quàntica del 4t curs del Grau de Física en
la Universitat de València.

• Grup de control de professors: Format per 60 professors de Física i Química, 51
dels quals estan en actiu i 9 d'ells en formació.

Amb la finalitat d'aprofundir en els raonaments i en els models que empren els alumnes
dels grups experimentals per enfrontar-se a les situacions plantejades, durant els tres dies
següents  a  la  realització  del  qüestionari  vam  entrevistar  a  cinc  alumnes  dels  grups
experimentals, tot demanant-los que explicaren amb més detall les respostes que havien
donat,  que comentaren de manera explícita  com havien raonat  per  donar  la  resposta
apuntada per escrit o que aplicaren els models adquirits a la interpretació de fenòmens
més complexos que els presentats en el qüestionari Q1-A.

9.1.1. Resultats que mostren l'assoliment dels indicadors de comprensió

A continuació presentem, per a cadascun dels indicadors de comprensió, els percentatges
d'alumnes que els han assolit. Com algunes de les qüestions plantejades en el qüestionari
Q1-A demanen que s'aplique un únic model a diferents situacions (a l'absorció de radiació,
a l'emissió, a la interpretació de la intensitat de la radiació, etc.) hem decidit presentar els
resultats qüestió a qüestió. Això ens permetrà mostrar d'una manera més clara si es dóna
un ús coherent dels models objecte d'aprenentatge o si, per contra, es detecten moltes
respostes correctes en explicar algun fenomen i molt poques en explicar-ne un altre, la
qual  cosa  considerem  un  exemple  d'aprenentatge  memorístic  lligat  a  una  situació
concreta. Posteriorment, en acabar amb cada bloc de qüestions, presentarem els resultats
globals  corresponents  a  l'indicador  de  comprensió  que  s'hi  valorava.  Pel  que  fa  als
obstacles, quan un mateix obstacle es pot valorar en més d'una situació, hem considerat
com a valor representatiu la mitjana dels percentatges mesurats amb cada qüestió.

La  qüestió  Q1-A.A1  feia  referència  al  coneixement  que  tenen  els  alumnes  dels  fets
experimentals que la física clàssica no va poder explicar i que van portar a l'establiment
de  les  hipòtesis  quàntiques.  En  la  taula  9.1  mostrem  els  resultats  obtinguts  per  els
alumnes dels grups experimentals i la quantitat de respostes correctes donades per els
grups de control. 
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Taula 9.1: Comparació del grau de coneixement d'aspectes concrets que van posar
en evidència les mancances del  model  clàssic  d'emissió i  absorció de radiació.
Qüestió Q1-A.A1.
A1.- A finals del s. XIX i principis del s. XX un conjunt de resultats experimentals no podien ser
explicats  per  la  física  acceptada  en  aquell  moment.  L'explicació  d'aquests  fets  portà  al
desenvolupament de la física quàntica. Alguns d'ells són els que s'indiquen tot seguit:
• Els espectres dels gasos
• L'efecte fotoelèctric
• L'efecte Compton
• La fluorescència i la fosforescència

Pots indicar quins aspectes d'aquestes experiències no podia explicar la física clàssica?
Si en coneixes més, afegeix-los en la part de darrere del full.

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Correctes Correctes Correctes Correctes Correctes

Els  espectres
dels gasos

54,5
(7,5)

21.6
(6,8)

0
(0)

61,8
(8,3)

-

L'efecte
fotoelèctric

22,7
(6,3)

18,9
(6,4)

0
(0)

44,1
(8,5)

-

L'efecte
Compton

4,5
(3,1)

0
(0)

5,9
(4,0)

35,3
(8,2)

46,7
(9,1)

La fluorescència
i  la
fosforescència

29,5
(6,9)

0
(0)

0
(0)

5,9
(4,1)

36,7
(8,8)

Emissió
radioactiva

- - - - 23,3
(7,7)

Experiment  de
Frank i Hertz

- - - - 26,7
(8,1)

Raigs X - - - - 23,3
(7,7)

Els resultats mostren que, per a tots els fenòmens, el grau de coneixement dels alumnes
experimentals  està  per  damunt  del  que tenen els  grups de control  de batxillerat  i  de
Telecomunicacions, per a tots els fenòmens. En canvi, la quantitat de respostes correctes
és menor que les aportades pels estudiants del Grau de Física i els professors. 

Pel que fa a cada fet experimental, els resultats mostren que el fenomen en el qual els
estudiants  identifiquen  en  major  mesura  les  mancances  de  la  física  clàssica  és  els
espectres  dels  gasos,  seguit  per  l'efecte  fotoelèctric,  i  això  passa  tant  per  als  grups
experimentals com per als grups de control de batxillerat i del Grau de Física. S'observa
també que l'efecte Compton és significativament menys conegut que els dos anteriors. 

En  canvi,  crida  l'atenció  el  percentatge  de  respostes  correctes  donades  pels  grups
experimentals sobre les mancances de la física clàssica per explicar la fluorescència i
fosforescència,  que supera  fins  i  tot  a  les  respostes  correctes  de l'efecte  fotoelèctric,
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contràriament  al  que  ocorre  amb  els  altres  grups.  Això  mostra  que  els  alumnes
experimentals coneixen amb detall algun fenomen d'emissió i absorció de radiació més
enllà dels resultats experimentals que històricament van servir per introduir les primeres
hipòtesis quàntiques.

Les entrevistes fetes als cinc alumnes experimentals han posat de manifest que només
l'alumne 26 ha donat una resposta correcta a tots els fenòmens plantejats, i l'entrevista ha
servit  per  afiançar  aquestes  respostes.  Entre  els  altres  cinc  alumnes,  s'han  pogut
identificar  diverses  fonts  d'errors.  Dos  dels  alumnes  reconeixen  que  no  són  capaços
d'identificar les mancances de la física clàssica en alguns dels fenòmens presentats en la
qüestió, tot i que sí coneixen els fenòmens. Reproduïm part de la resposta de l'alumne 33,
que ho reconeix explícitament:

“Entrevistador: [...] solo comentaste el caso de los espectros. ¿Los demás es que
no conoces los fenómenos? ¿O no conoces lo que no podía explicar la física
clásica?
Al33: No, no, los fenómenos sí que los conozco, lo que no me acordaba bien es
que [i continua explicant alguns fenòmens però sense indicar què no pot explicar
la física clàssica].”

En canvi, els altres dos alumnes diuen que no identifiquen el nom amb el fenomen, i que
això els impedeix respondre:

“Entrevistador: [...] ¿Es que no recuerdas los fenómenos o es que no recuerdas
qué no podía explicar la física clásica?
Al20: Lo tengo todo borroso, o sea...
E: Lo tienes...
Al20: Si me pones una imagen de 0,1 segundos se me viene todo, pero así no...
del efecto fotoeléctrico...  no. Lo del efecto Compton no sé si  era lo de que la
propagación de la onda o no tiene nada que ver eso. Y eso sí que no me suena
de nada.” 

“Entrevistador:  Lo que te quería pedir  aquí era por el  efecto Compton, que lo
dejaste en blanco.
Al23: Porqué no me acordaba.
E: No lo recuerdas. ¿No recuerdas el  fenómeno o no recuerdas qué no pudo
explicar la física clásica?
Al23: Es que es el nombre que no... no sé lo que es.
E: ¿No recuerdas el fenómeno?
Al23: No, yo los nombres no...”

L'alumne 20 identifica correctament les mancances de la física clàssica per explicar els
espectres i l'alumne 23 identifica, a més, les mancances de la física clàssica per explicar
l'efecte  fotoelèctric  i  la  fluorescència  i  la  fosforescència.  Ambdós  alumnes  responen
posteriorment de manera correcta a les qüestions del bloc B sobre el model d'emissió i
absorció  de  radiació.  Tot  plegat  ens  fa  pensar  que  els  alumnes  no  són  capaços
d'identificar els fets experimentals que hi ha darrere dels noms que es presenten en la
qüestió. Aquest punt requeriria més investigació per determinar si aquestes mancances
són atribuïbles a un mal aprenentatge de la física quàntica o a mancances de memòria.
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Quan analitzem la quantitat de respostes correctes que aporta cada alumne o professor,
obtenim els resultats que es mostren en la taula 9.2.

Taula 9.2: Quantitat de respostes correctes per persona en cada grup a la qüestió
Q1-A.A1.

Grups
experimentals

Grups de control

Respostes
correctes per

persona

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

0 38,6 (7,3) 70,3 (7,5) 94,1 (4,0) 20,6 (6,9) 26,7 (8,1)

1 27,3 (6,7) 18,9 (6,4) 5,9 (4,0) 29,4 (7,8) 26,7 (8,1)

2 20,4 (6,1) 10,8 (5,1) 0 (0) 29,4 (7,8) 16,6 (6,8)

3 11,4 (4,8) 0 (0) 0 (0) 20,6 (6,9) 23,3 (7,7)

4 2,3 (2,3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6,7 (4,6)

5 - - - - 0 (0)

Aquesta qüestió també ens permet establir en quina mesura s'ha assolit l'indicador de
comprensió A. Els resultats es mostren en la taula 9.3 i es representen en el gràfic 9.1.
Hem considerat que l'indicador de comprensió està assolit quan s'indiquen almenys dos
aspectes que la física clàssica no va poder explicar en els fenòmens d'emissió i absorció
de radiació. 

Taula  9.3:  Percentatge  d'alumnes  i  professors  que  han  assolit  l'indicador  de
comprensió  A  (Reconeixen  dos  o  més  aspectes  concrets  que  no  podien  ser
explicats per la física clàssica). 

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

A. Reconèixen la incapacitat
dels  models  clàssics  per
explicar  aspectes  concrets
d'alguns fenòmens d'emissió
i d'absorció de radiació.

34,1 (7,1) 10,8 (5,1) 0 (0) 50,0 (8,6) 46,6 (9,1)
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Observem que fins al 38,6% dels alumnes dels grups experimentals experimentals no és
capaç d'identificar cap mancança de la física clàssica, mentre que el 34,1% n'identifica
dues o més. Aquest resultats són millors que els dels grups de control  de batxillerat i
Telecomunicacions,  però  pitjors  que  els  dels  alumnes  del  Grau  de  Física  i  els  dels
professors, per als quals al voltant del 50% (el 50% per als estudiants del Grau de Física i
el  46,7% per als professors) identifica dos o més mancances de la física clàssica.  La
comparació amb el professorat mereix un comentari a banda, ja que no es va preguntar al
professorat per l'efecte fotoelèctric ni pels espectres dels gasos en considerar-los tòpics
molt coneguts. Amb tot, considerem que els resultats obtinguts pel professorat són, com
calia esperar, àmpliament millors que els obtinguts amb tots els grups d'alumnes.

Pel  que  fa  a  la  rellevància  dels  resultats,  el  percentatge  d'alumnes  dels  grups
experimentals que assoleixen l'indicador de comprensió és significativament superior   al
dels grups de control de batxillerat  (α < 0,02) i al dels estudiants de Telecomunicacions
(α < 0,01). A més, les diferències respecte als estudiants del Grau de Física, tot i ser
favorables als estudiants universitaris, no són estadísticament significatives (α > 0,10).
Tampoc ho són respecte als professors (α > 0,10), però hem de recordar que a aquests
no se'ls preguntava pels espectres dels gasos ni per l'efecte fotoelèctric, motiu pel qual no
prendrem en consideració aquest resultat. 

Pensem que el fet de no conèixer els problemes a què s'enfrontava la física clàssica i que
van portar a l'establiment de les hipòtesis quàntiques dificulta l'aprenentatge en tant que
no permet als alumnes adonar-se'n de què els models quàntics d'emissió i absorció de
radiació es construeixen en contra dels anteriors, per fer front a les dificultats que aquells
no podien superar. Aquesta mancança portaria als alumnes a barrejar conceptes clàssics i
quàntics i tindria com a conseqüència l'aprenentatge de models que, tot i considerar-los
quàntics per part  dels alumnes,  no s'ajusten a la física clàssica ni  a la quàntica. Les
següents qüestions permetran valorar amb detall les diferències entre els grups de control
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Capítol 9. Resultats de la segona hipòtesi

i els grups experimentals a l'hora d'aplicar els models quàntics d'emissió i absorció a la
interpretació de fenòmens com els espectres atòmics i l'efecte fotoelèctric.

Amb les qüestions Q1-A.B1, Q1-A.B2 i Q1-A.B3 ens centrem en l'ús que fan els alumnes
del  model  d'emissió  i  absorció  de radiació  per  explicar  els  espectres dels  gasos.  Per
l'elevada quantitat de grups experimentals i de control, resulta més còmode presentar i
comentar els resultats de cada qüestió per separat. Començarem, per tant, presentant en
la  taula  9.4  els  resultats  de  la  qüestió  Q1-A.B1,  centrada en l'absorció  de  radiació,  i
posteriorment presentarem els resultats de les altres dues qüestions.
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Taula 9.4: Comparació del grau de coneixement del model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en la radiació amb
capacitat per explicar els fenòmens d'absorció atòmica. Qüestió Q1-A.B1. 

B1: Il·luminació del gas amb llum monocromàtica B1: Il·luminació del gas amb
llum policromàtica

a) transicions b) espectre

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat. 
(N=61)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes 70,6 (6,9) 8,2 (3,5) 2,9 (2,9) 23,5 (7,3) 26,7 (8,1) 10,0 (5,5)

No sap / No contesta 4,5 (3,1) 26,2 (5,6) 79,5 (6,9) 2,9 (2,9) 16,6 (6,8) 43,3 (9,0)

Respostes incorrectes, de les quals 24,9 (6,5) 65,6 (6,1) 17,6 (6,5) 73,6 (7,6) 56,7 (9,0) 46,7 (9,1)

No classificables 6,8 (3,8) 19,7 (5,9) 0 (0) 0 (0) 6,7 (4,6) 13,3 (6,2)

B1. Concepcions errònies de l'àtom 6,8 (3,8) 18,1 (4,9) 0 (0) 11,8 (5,5) 23,3 (7,7) 10,0 (5,5)

B1.1. Pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari. 6,8 (3,8) 11,5 (4,1) 11,8 (5,5)

B1.2. L'estat de menor energia és el de 0 eV. 6,6 (3,2) 23,3 (7,7) 10,0 (5,5)

B2. Concepcions errònies sobre la radiació 0 (0) 3,3 (2,3) 0 (0) 11,8 (5,5) 0 (0) 0 (0)

B2.1. Un fotó es pot absorbir parcialment. 3,3 (2,3) 11,8 (5,5)

B2.2. No relacionen la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons - - - - -

B2.3. No relacionen la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons que
la constitueixen.

- - - - -

B2.4. Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix. - - - - -

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió (veure la
taula següent)

11,3 (4,8) 24,5 (5,5) 17,6 (6,5) 50,0 (8,6) 26,7 (8,1) 23,4 (7,7)



Taula 9.4 (continuació): Resultats corresponents a la qüestió Q1-A.B1. 
a) transicions b) espectre

Grups exp. Grups de control

2n de bat. 2n de bat. Grau Telec. Grau Física Professors

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió 11,3 (4,8) 24,5 (5,5) 17,6 (6,5) 50 (8,6) 26,7 (8,1) 23,4 (7,7)

B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es
produïsca cap canvi en la seua configuració

6,5 (3,2) 14,7 (6,1) 13,3 (6,2) 10,0 (5,5)

Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom. 4,9 (2,8) 5,9 (4,0) 10,0 (5,5) 3,3 (3,3)

Els fotons que s'emeten o absorbeixen tenen la mateixa energia que la
dels estats estacionaris presentats en el diagrama, en valor absolut.

1,6 (1,6) 8,8 (4,9) 3,3 (3,3) 6,7 (4,6)

Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat.

Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom.

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels
estats entre els quals té lloc la transició

2,3 (2,2)

L'energia del fotó emés o absorbit coincideix amb la de l'estat estacionari
des del que té lloc la transició.

2,3 (2,2)

Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat.

L'energia del fotó o emés coincideix amb la de l'estat estacionari al que
té lloc la transició.

Atribueixen major intensitat a més transicions a un estat estacionari.

B3.3. L'àtom fa transicions entre estats estacionaris la diferència d'energia
dels quals no coincideix amb l'energia del fotó.

4,5 (3,1) 18,0 (4,9) 14,7 (6,1) 35,3 (8,2) 6,7 (4,6)

B3.4. Un àtom pot emetre o absorbir més d'un fotó en fer una transició.

B3.5. Un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives. 6,7 (4,6) 6,7 (4,6)

B3.6. No tenen en compte que la transició a estats de menor energia és
aleatòria

- - - - -

Totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental.

S'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”.

B3.7. Confonen el procés d'emissió i el d'absorció. 4,5 (3,1) 2,9 (2,9) 6,7 (4,6)
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Constatem  una  àmplia  diferència  en  la  quantitat  de  respostes  correctes  entre  els
estudiants experimentals i els grups de control. Fins al 70,6% dels primers fan prediccions
correctes sobre la radiació que pot ser absorbida per un àtom i sobre què li ocorrerà a
l'àtom en absorbir-la. En canvi, dels grups de control, només els estudiants del Grau de
Física arriben al  23,5% de prediccions correctes i  la  resta dels estudiants ni  tan sols
arriben  al  10%  (el  8,2%  dels  estudiants  de  batxillerat  i  el  2,9%  dels  estudiants  de
Telecomunicacions). 

Una revisió de les respostes donades pels alumnes experimentals posa de manifest que
basen les prediccions en l'ús del model d'emissió i absorció. Reproduïm tot seguit algunes
de les respostes que donen i els diagrames que les acompanyen:

Alumne8: “Apartat a) Según la fórmula  |Δ E|=|Ei|−|En|  cuando  ΔE=10,2 eV los
átomos corresponden al salto de Ei a E=-3,4 eV. Los átomos saltarán de estado.
Apartat  b)  Los átomos en este  caso no se moverán de E i ya que la  energía
proporcionada no coincide con la diferencia entre E i y cualquiera de los estados
estacionarios.” I acompanya la imatge que es mostra en la figura 9.1.

Figura 9.1: Resposta de l'alumne 8. S'observa com usa el model quàntic per decidir quina radiació serà
absorbida i què li ocorrerà a l'àtom.

Alumne20: “Apartat  a)  Sabemos que esos átomos adquieren la energía de los
fotones tal que Ef=-13,6 + 10,2; Ef=-3,4 eV. Podemos afirmar que pasará a un
estado de mayor energía.
Apartat b) Partiendo de la idea anterior, conocemos que la energía final de los
átomos es de -0,6 eV però como no existe ningún estado estacionario para este
gas que contenga esta energía la transición no es possible. No existe ese salto.” I
acompanya la imatge que es mostra en la figura 9.2.
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Figura 9.2: Resposta de l'alumne 20. S'observa com usa el diagrama d'energia per predir què ocorrerà quan
interacciona la radiació amb els àtoms.

Les  entrevistes  fetes  als  alumnes  experimentals  confirmen,  a  més,  que  són  capaços
d'usar  diversos  models  d'àtom conscientment  i  de  manera  coherent  per  explicar  què
ocorre  quant  té  lloc  la  interacció  entre  la  radiació  i  l'àtom,  com  correspon  a  un
coneixement expert. A tall d'exemple, l'alumne 20 la resposta del qual s'ha mostrat just
abans respon en l'entrevista, quan se li pregunta per la imatge que té dels àtoms, usant el
model de Bohr de manera coherent amb el que ha expressat en el diagrama d'energia:

“Entrevistador: Serías capaz de dibujar un átomo de hidrógeno?
Alumne20: Sí.
E: ¿Sí? ¿Cómo dibujarías esos átomos de hidrógeno?
Al20: A ver. Si mis clases de química no me fallan (fa el dibuix que reproduïm en la
figura 9.3) por ahí, lleno de cositas de esas por ahí.
E: ¿Y cuando absorbe radiación qué le pasaría?
Al20:  A  ver,  cuando  absorbe  radiación,  pues  que  pasaría  a  otro  estado
estacionario. O... si es existente, claro. Y ese salto es el que provocaba ese... no
sé como decirlo [dibuixa un electró més allunyat del nucli i una fletxa que va del
primer electró dibuixat al segon].
E: ¿Cuando llega radiación pasaría eso?
Al20: Sí. 
E: ¿Con cualquier radiación?
Al20:  No. Con la que llegue para un estado de mayor energía. Si el estado no
existe, para esa... en este caso para el hidrógeno no pasaría esto. Se quedaría
ahí [en referència a l'estat de menor energia].”
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Figura 9.3: Representació de l'àtom feta per l'alumne 20. Representa la transició d'una òrbita interior a una
de major radi produïda per l'absorció de radiació i expressa que només es poden produir transicions entre
estats estacionaris.

Els  alumnes  23  i  26,  en  l'entrevista,  usen  de  manera  similar  el  model  de  Bohr,
acompanyant les explicacions de representacions paregudes a la mostrada en la figura
9.3 i relacionant la resposta donada a partir del diagrama d'energia amb l'explicació que
donen amb la representació icònica de l'àtom.

Els altres dos alumnes entrevistats  (alumne 22 i  alumne 33) van fins i  tot  més enllà.
Encara que usen el model de Bohr per interpretar l'emissió i absorció, parlen d'un àtom
quàntic en el qual els electrons no descriuen òrbites definides, alhora que representen el
conjunt d'àtoms que conté el recipient emprant un model d'esferes indivisibles, coherent
amb la teoria cinètica. Tot plegat mostra un major grau d'expertesa d'acord amb el qual
cada model  s'escull  en funció  del  que es  pretén representar  o  explicar.  Comentem a
continuació les respostes d'ambdós alumnes.

Pel que fa a l'alumne 22, reproduïm tot seguit la resposta que dóna en el qüestionari escrit
i en acabant part de l'entrevista mantinguda amb ell.

Alumne22: “Apartat  a)  Se realizará una transición al  estado de -3,4 eV(ya que
-13,6 + 10,2 = -3,4) y como un átomo siempre tiende al menor estado de energía,
volverá  a  bajar  emitiendo  una  luz  con  la  frecuencia  que  corresponde  a

Δ E=hν→ν=
(−3,4−(−13,6)) · 1,6· 10−19

6,62 ·10−34 .

Apartat b) Como -13,6 eV + 13 eV =-0,6 eV y no existe ningún estado de esa
energía en el átomo, este dejará pasar la luz sin afectarle.” I acompanya la imatge
que es mostra en la figura 9.4.
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Figura 9.4:  Resposta donada per escrit  per l'alumne 22.  S'observa com usa el  diagrama d'energia  per
argumentar la resposta i fer la predicció.

“Entrevistador: [...] tu els àtoms que hi ha ahí dins, els àtoms d'hidrogen que hi ha
dins del tub, com els imagines?
Alumne22: Dispersos, escampats per ahí, no?
E: Molts àtoms per ahí dispersos? Podries dibuixar eixos àtoms? 
Al22: (riu) No sé com que està tot ple, així, muntó [representa el que observem en
la part superior de la figura 9.5].
E: I quan eixos àtoms reben radiació, què penses que els ocorre a eixos àtoms?
Al22: Que, doncs passa això [assenyala la resposta que ha donat en el qüestionari,
el diagrama d'energia], que l'electró canvia de... bé, fa una transició, no?
E: Eixa és la resposta que has donat. Però, jo voldria que pensares en els àtoms
com a àtoms formats per protons, neutrons i electrons, o tu imagines que ahí dins
hi ha molts diagrames com eixos?
Al22: No, no. [...] 
E: [...] Tu eixos protons, neutrons i electrons com els imagines en l'àtom? I què
penses que li passa a l'àtom?
Al22:  Home,  ja  sé  que no va  a estar  rodant  sinó  que està  com en un orbital
d'eixos...
E: Podries representar-lo d'alguna manera a l'àtom? A un àtom?
Al22: A veure, nosaltres el representem així [dibuixa el que s'observa en la part
inferior  de  la  figura  9.5],  però  realment,  a  part  de  què  això  no  existeix  [en
referència a l'òrbita com a trajectòria] l'electró està a on major... a vore, l'orbital
eixe és on major és la probabilitat de que estiga l'electró, no? Hi ha diferents.
E: O siga, no hi ha òrbites, hi ha orbitals.
Al22: Sí.
E: I usant aquest model d'àtom, quan eixe àtom absorbeix radiació, què li passa? 
Al22: Que... com que es fa més gran, i com que tendeix a aproximar-se a causa de
l'atracció que tenen i tot això torna a baixar i emet la radiació eixa. 
E:  Entesos.  Eixa  és  una  representació  i  aquesta  seria  una  altra  i  també  ho
podríem representar amb orbitals. 
Al22: Sí.”
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Figura 9.5: Dibuixos que fa l'alumne 22 per representar els àtoms d'hidrogen. En la part superior s'observa
que  representa  àtoms  indivisibles,  sense  estructura,  d'acord  amb  el  que  estableix  la  teoria  cinètico-
corpuscular. En canvi, en la part inferior i per donar compte de l'emissió i absorció, representa l'àtom d'acord
amb el model de Bohr.

Com havíem dit, podem observar que l'alumne usa fins a 4 representacions per als àtoms
en funció del que pretén emfatitzar i que és conscient de la pluralitat de models. Imagina
el gas de l'interior del tub d'acord amb la teoria cinètica (un gas format per àtoms sense
estructura interna) però en preguntar-li en detall pels àtoms individuals i per l'estructura
que aquests tenen fa referència a electrons que es troben al voltant del nucli.  A més,
encara que els representa en òrbites, reconeix que els electrons no segueixen trajectòries
definides sinó que es troben en orbitals (tot i  que no dóna una imatge d'aquests). Tot
seguit,  usa  el  model  de  Bohr  de  manera  coherent  amb el  que  ha  representat  en  el
diagrama d'energia per interpretar l'emissió i l'absorció, amb l'electró passant d'una òrbita
interior a una més exterior quan absorbeix radiació. A més, afegeix una representació de
l'emissió en què es veu l'àtom novament en una òrbita més interior i la radiació emesa
propagant-se com una ona.

Una resposta semblant, amb partícules sense estructura interna per al conjunt del gas i
àtoms de Bohr per interpretar l'emissió i absorció és la que dóna l'alumne 33, fent també
referència a què no es tracta d'òrbites ben definides, tot i que no és capaç d'expressar
com es troben els electrons en l'àtom: 

“Entrevistador: ¿Y cuando llega radiación al átomo, qué consideras que le ocurre?
Alumne33:  Que  pasa  a  otro  estado  estacionario  el  electrón,  pero  ese  estado
estacionario es imaginario, o sea, no está bien definido.
E: Qué quieres decir con que no está bien definido?
Al33: O sea, que no hay número de esto sino que és experimental, 
E: ¿No hay un número de órbitas, sino que el número es experimental?
Al33: O  sea  que...  complicado.  Se  supone  que  estas  órbitas  no  tienen  un
determinado... no sé como explicar.”

Hem aprofitat les entrevistes per valorar en quina mesura els alumnes usen els models
adquirits  no  sols  per  enfrontar-se  a  l'absorció  monocromàtica  sinó  també  a  la
policromàtica,  plantejant-los  la  mateixa  qüestió  Q1-P.B1  que  es  va  plantejar  als
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professors. Entre els professors,  només huit  (el  26,7%) va indicar  correctament quina
radiació serà absorbida per l'àtom i què li passarà als àtoms en absorbir-la; i únicament
tres (el 10%) van predir correctament quin seria l'espectre d'absorció que s'observaria. En
canvi, dels cinc alumnes entrevistats, tots cinc han contestat correctament quina seria la
radiació absorbida i què li passaria a l'àtom, si bé només dos d'ells han estat capaços de
predir  correctament  l'espectre  d'absorció.  Comentem  tot  seguit  amb  més  detall  les
respostes dels alumnes.

Tots els estudiants usen el diagrama d'energia i calculen, a partir de la informació que
se'ls dóna,  quines són les transicions que poden tindre lloc en l'àtom d'hidrogen.  Per
il·lustrar com ho fan, reproduïm la resposta que dóna l'alumne 20:

“Entrevistador:  [...]  imagina que la  luz que llega al  gas estuviese formada por
fotones de diversas energías. Por ejemplo, por fotones que tienen energías entre
1 eV hasta 12,5 eV. Todas las energías posibles entre esos valores. En ese caso,
¿sabrías decirme qué les pasa a los átomos del gas? Te dejo otro diagrama por si
quieres hacer algún dibujo adicional, si quieres calcular algo... 
Alumne20: Entre 1 y 12,5... [fa els càlculs i dibuixos que apareixen en la figura 9.6].
Pues  algunos  llegarían  hasta,  a  ver,  entre  esa  cantidad  de  energías  solo  se
pueden  realizar  estos  dos  saltos,  bueno,  tres  perdón.  Así,  [dibuixa  les  tres
transicions que apareixen en el diagrama de la figura 9.6]. Pero ya de ahí para
estos necesitan más, entonces, solo se podrían hacer estos saltos. 
E: Estos tres.
Al20: Sí. 
E: Y, ¿como tendrían lugar esos saltos? Es decir, ¿el átomo absorbería cualquier
fotón y tendría lugar un salto de esos? 
Al20:  Eso sí que no me acuerdo. Supongo que el primero depende de los que
vayan coincidiendo, pienso yo. El primero que llegue si llega a hacer ese salto lo
hará, y si no, pues no. Manteniendo que el electrón se mantenga ahí digamos que
espera a uno con el  que pueda realizar  una de esas tres,  bueno, de las dos
primeras  transiciones  [de  l'estat  fonamental  al  segon  i  tercer  estats,
respectivament].  
E: Y esta tercera [la transició del segon al tercer estat], ¿cuándo tendrá lugar?
Al20:  Eh,  en  el  momento  en  que  el  electrón  este  llegue  aquí  [al  segon  estat
estacionari].
E: Llega del estado de -13,6 eV al de -3,4 eV.
Al20:  -3,4 eV, en ese mismo instante llega la luz que contiene todos estos rayos,
llega una que se ajuste a... como es superior a 1 se supone que hay alguna que
sí que tendrá esa cantidad de, esa diferencia. Es que no sé como decirtelo. Ahora
mismo lo tengo claro, pero, a ver. 
E: Esa diferencia de energía.
Al20: Exacto. Que la tenga, si la tiene, pues, dará el salto.
E: ¿Pero a partir de ahí a valores superiores ya no podrían llegar? 
Al20: Claro, es, es, claro, es que es [reflexiona sobre la possibilitat de transició del
segon al tercer estat estacionari], no, entonces me la tengo que cargar porqué si
no así poco a poco de electron-volt en electrón-volt  va subiendo hasta donde
quiera. Se liberaría prácticamente. Y se supone que con esto no se puede liberar.
Inclusive así. No, no, me voy a quedar con que mantiene una única transición,
que solo se puede hacer ascendente digamos una, y ya está. 
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E: O sea, de -13,6 a -1,51...
Al20: Cuando estudiamos, la mayoría de las veces que lo hacemos con una única
frecuencia,  es  constante,  y  nunca  hemos  considerado  que  vaya  saltando  así
poquito a poco, el poquito a poco era de la clásica. Luego es algo instantáneo y
ya está.”

Figura 9.6: Representacions i càlculs portats a terme per l'alumne 20. S'observa que calcula les diferències
energètiques entre estats estacionaris per determinar quines d'elles són possibles. Posteriorment, elimina la
possibilitat de transicions múltiples a estats de més energia.

En  aquesta  resposta  s'evidencia,  a  més,  que  l'alumne  usa  el  model  per  rebutjar  la
possibilitat d'absorcions múltiples (concepció errònia en què incorren alguns professors) ja
que  considera  que  així  s'arribaria  a  ionitzar  l'àtom,  quan  això  no  és  possible  perquè
l'energia dels fotons no arriba als 13,6 eV. Una resposta similar dóna l'alumne 23: 

“Alumne23: Bueno, ahora que lo pienso, a menos que al  absorber esta pueda
volver a subir con otra línea.
Entrevistador: ¿Crees tendrá lugar ese efecto?
Al23: No. Porqué cada electrón puede coger solamente un fotón.
E: ¿No puede ir subiendo y absorbiendo fotones? 
Al23: No, coge uno, sube, y luego baja.”

Pel que fa a l'espectre d'absorció, només aquests dos alumnes indiquen correctament
com serà. De la resta dels alumnes entrevistats, dos d'ells (els alumnes 22 i el 33) afirmen
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que  es  veurien  tres  línies  negres  en  l'espectre  d'absorció,  i  això  perquè  analitzen
l'espectre d'emissió que s'emetria i atribueixen a l'espectre d'absorció la mateixa quantitat
de línies, en lloc d'analitzar amb més detall el que li ocorre a la radiació que arriba al gas:

“Alumne22:  Doncs veuries prou més. En eixe espectre veuries més colors que
ralles negres perquè les ralles negres són les que pot fer la transició ¿no? Llavors
tots els colors que passen es veurien a l'espectre i hi ha moltes més radiacions
que poden passar de les que pot absorbir ací. 
E: I quantes ralles negres veuries?
Al22: Amb 12,5?
E: Quan envies fotons de...
Al22: Bé, d'aquí a aquí, només 12,5 no [fa referència a què la llum incident té tot un
espectre d'energia, no només 12,5 eV]. Doncs, veuries 1, 2, 3 [ralles negres].
E: 3 ralles negres. Corresponents a quines transicions?
Al22: Doncs la del 2n al 1r, del 3r al 2n i del 2n al 1r.”

“Alumne33: Pues tendría tres frecuencias, ¿no? Porqué aquí hay una, aquí hay
otra y aquí hay otra. Emitiría tres frecuencias diferentes con...
Entrevistador: Pero no me refiero a la energía que emitiría luego, me refiero a
qué espectro veríamos si  analizásemos la luz que atraviesa el  gas, no la que
emite el gas.
Al33:  Ah.  pues  serían  todos  los  colores  menos  los  de  este.  O  sea  los  del
hidrógeno.
E: ¿Aquí veríamos todos los colores menos cuantos?
Al33: Menos tres.
E: ¿Por qué 3?
Al33: Pues por eso, porqué hay tres frecuencias y por tanto emitiría tres.”

El  darrer  dels  alumnes  entrevistats  (Al27)  no  es  capaç  d'explicar  com seria  l'espectre
d'absorció. Inicialment, considera que s'hi observaran set freqüències, però posteriorment
no és capaç de justificar la resposta i es queda sense dir res. 

Amb tot, s'observa que els alumnes experimentals usen el model quàntic per interpretar
l'absorció  de  manera  significativa,  conscients  del  que  fan  i  emprant  diverses
representacions de manera coherent. En la qüestió Q1-A.B2 valorem l'ús que en fan per
interpretar l'emissió. En la taula 9.5 presentem els resultats obtinguts i els comparem amb
els dels grups de control.
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Taula 9.5: Comparació del grau de coneixement del model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en la radiació amb
capacitat per explicar els fenòmens d'emissió atòmica. Qüestió Q1-A.B2. 

B2: Emissió de radiació després d'excitació

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat. 
(N=61)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes, de les quals 65,9 (7,0) 4,9 (2,8) 0 (0) 67,6 (8,0) 40,0 (8,9)

Indiquen que s'observaran dues línies en l'espectre d'emissió (parcialment
correcta).

9,1 (4,3) 0 (0) 29,4 (7,8) 16,7 (6,8)

Indiquen que s'observaran tres línies en l'espectre d'emissió (correcta). 56,8 (7,5) 4,9 (2,8) 38,2 (8,3) 23,3 (7,7)

No sap / No contesta 6,7 (3,8) 42,6 (6,3) 79,5 (6,9) 5,9 (4,0) 23,4 (7,7)

Respostes incorrectes, de les quals 27,4 (6,7) 52,5 (5,4) 20,5 (6,9) 26,5 (7,6) 36,6 (8,8)

No classificables 6,8 (3,8) 19,7 (5,1) 11,7 (5,5) 8,9 (4,9) 10,0 (5,5)

B1. Concepcions errònies de l'àtom 2,3 (2,3) 1,6 (1,6) 0 (0) 2,9 (2,9) 13,3 (6,2)

B1.1. Pot tindre una energia diferent a la d'un estat estacionari. 2,3 (2,3)

B1.2. L'estat de menor energia és el de 0 eV. 1,6 (1,6) 2,9 (2,9) 13,3 (6,2)

B2. Concepcions errònies sobre la radiació - - - - -

B2.1. Un fotó es pot absorbir parcialment. - - - - -

B2.2. No relacionen la freqüència de la radiació amb l'energia dels fotons

B2.3. No relacionen la intensitat de la radiació amb la quantitat de fotons
que la constitueixen.

- - - - -

B2.4. Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el gruix. - - - - -

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió (veure la
taula següent)

18,3 (5,8) 31,2 (5,9) 8,8 (4,9) 14,7 (6,1) 13,3 (6,2)



Taula 9.5 (continuació): Resultats corresponents a la qüestió Q1-A.B2.
B2: Emissió de radiació després d'excitació

Grups exp. Grups de control

2n de bat. 2n de bat. Grau Telec. Grau Física Professors

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió 18,3 (5,8) 31,2 (5,9) 8,8 (4,9) 14,7 (6,1) 13,3 (6,2)

B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es
produïsca cap canvi en la seua configuració

2,3 (2,3) 8,2 (3,5) 8,8 (4,9) 8,8 (4,9) 10,0 (5,5)

Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom. 2,3 (2,3) 8,2 (3,5) 8,8 (4,9) 5,9 (4,0) 6,7 (4,6)

Els fotons que s'emeten o absorbeixen tenen la mateixa energia que la
dels estats estacionaris presentats en el diagrama, en valor absolut.

2,9 (2,9) 3,3 (3,3)

Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat.

Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom.

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels
estats entre els quals té lloc la transició

2,3 (2,3) 9,8 (3,8)

L'energia del fotó emés o absorbit coincideix amb la de l'estat estacionari
des del que té lloc la transició.

2,3 (2,3) 3,3 (2,3)

Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat.

L'energia del fotó o emés coincideix amb la de l'estat estacionari al que
té lloc la transició.

6,6 (3,2)

Atribueixen major intensitat a més transicions a un estat estacionari.

B3.3. L'àtom fa transicions entre estats estacionaris la diferència d'energia
dels quals no coincideix amb l'energia del fotó.

- - - - -

B3.4. Un àtom pot emetre o absorbir més d'un fotó en fer una transició. - - - - -

B3.5. Un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives. - - - - -

B3.6. No tenen en compte que la transició a estats de menor energia és
aleatòria

11,4 (4,8) 8,2 (3,5) 5,9 (4,0) 3,3 (3,3)

Totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental. 9,1 (4,3) 3,3 (2,3) 5,9 (4,0) 3,3 (3,3)

S'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”. 2,3 (2,3) 4,9 (2,8)

Confonen el procés d'emissió i el d'absorció. 2,3 (2,3) 4,9 (2,8)
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Els  resultats  mostren  que  fins  el  65,9%  dels  alumnes  dels  grups  experimentals  són
capaços d'usar el model quàntic per interpretar l'emissió. Únicament entre els estudiants
del Grau de Física s'obté un percentatge de respostes similar (67,6%), mentre que entre
els professors el percentatge cau al 40%, només el 4,9% dels alumnes del grup de control
de batxillerat és capaç de fer-ho i ningun estudiant de Telecomunicacions ha donat una
resposta correcta. 

A més, entre les respostes correctes, només el 9,1% són parcialment correctes. En elles,
els  alumnes  consideren  que  des  de  l'estat  estacionari  de  -1,51  eV  l'àtom  pot  fer
transicions als dos estats de menor energia, però no tenen en compte que, posteriorment,
els àtoms que hagen fet  la  transició  a l'estat  estacionari  de -3,4 eV també faran una
transició  a  l'estat  de  -13,6  eV,  produint  una  tercera  línia  espectral.  En  la  figura  9.7
reproduïm la resposta d'un d'aquests alumnes:

Figura 9.8: Resposta de l'alumna 26. Considera que només té lloc una transició de dos possibles i  que
aquesta és aleatòria, però no considera que tinguen transicions fins arribar a l'estat fonamental.

La resta de les respostes correctes indiquen que s'observaran tres línies en l'espectre
d'emissió. No hem demanat als alumnes que calculen les freqüències o que indiquen si
seran o  no  visibles,  motiu  pel  qual  hem donat  per  correctes  totes  les  respostes  que
atribueixen tres línies a l'espectre d'emissió. Reproduïm tot seguit en la figura 9.8 y 9.9
alguna d'aquestes respostes.
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Figura 9.8: Resposta de l'alumne 39. Considera que hi ha tres transicions i que s'observaran tres línies de
color.  Els colors de les radiacions emeses no són els que usa l'alumne en la representació,  però hem
considerat la resposta com a correcta perquè no es demanava aquest grau de detall.

Figura 9.9: Resposta de l'alumne 3. Considera que per tornar a l'estat fonamental l'àtom pot fer una transició
directa o pot tornar a través de dues transicions. Això portarà a què es generen tres línies en l'espectre
d'emissió.

Respecte als cinc alumnes entrevistats, fins a quatre d'ells havien indicat, en parlar de
l'absorció, que l'àtom emetria fent transicions a òrbites més internes. Com, a més, havien
descrit correctament i amb detall el que ocorria a l'àtom durant l'absorció – evidenciant
que relacionen de manera coherent  les  transicions en el  diagrama d'energia amb els
canvis que pateix l'àtom – no es va insistir en què detallaren el cas de l'emissió amb
dibuixos. Reproduïm ací el cas en què es va demanar explícitament a l'alumne que usara
dibuixos de l'àtom per explicar-se, juntament amb la representació que aporta de l'àtom
(figura 9.10).
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“Entrevistador: En esta secunda cuestión que hacía referencia a la emisión. Si
tenemos en cuenta que los átomos están formados por protones y electrones,
como lo has representado antes, ¿puedes explicarme qué le pasaría al átomo
para  que se  emitiese  radiación? En este  caso,  ¿qué les  está  pasando a  los
átomos? 
Alumne20: Que están volviendo a su estado de mínima energía. 
E: ¿Lo podrías representar de alguna forma con dibujos?
Al20: A ver, si... si aquí es donde está una vez llevada a cabo la primera descarga
eléctrica [afegeix una fletxa i dibuixa un nou àtom amb l'electró en una òrbita més
externa, tot indicant que és el canvi que pateix l'àtom en rebre la descàrrega]
pues  volvería  a  su  estado...  no  creo  que  me salga  igual  que  el  anterior  [en
referència a les dimensions de l'òrbita més interna].
E: Sí, entendemos que los dibujos son aproximados.
Al20: Sí [representa amb una fletxa una transició de l'òrbita més externa a la més
interna de la figura 9.10]. 
E: ¿Volvería a su estado fundamental?
Al20: Exactamente. 
E: Pero aquí me dices que hay tres transiciones. 
Al20:  Tres posibles, o  sea,  podría ir  o directamente o pasando por la de -3,4,
vamos a hacer como si  hubiese otro electrón, sabemos que no lo hay pero...
[afegeix una òrbita intermèdia entre les dues anteriors i  un electró que fa una
transició des d'ella a l'òrbita més interna. Diu que ho fa així per no representar un
altre àtom però reconeix que l'hidrogen només té un electró]
E: ¿Sería otro átomo?
Al20:  Ah,  bueno,  sí.  Exacto.  Haría primero al...  al  de enmedio por  llamarlo  de
alguna manera y luego volvería al fundamental.”

Figura 9.10: Representació feta per l'alumne 20 per explicar les transicions que fa l'àtom quan emet radiació.
Primer considera només la transició directa des de l'òrbita més externa a la més interna. Posteriorment
afegeix una òrbita intermèdia, que etiqueta amb -3,4 en referència a l'energia que té l'àtom quan l'electró es
troba en aquesta òrbita, que permet explicar la formació de tres línies espectrals.
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Amb aquestes dues qüestions hem valorat l'ús que fan els alumnes del model quàntic de
l'àtom per explicar l'absorció i emissió de radiació atenent a les transicions individuals i
centrant-nos en l'energia dels fotons emesos, la qual cosa és equivalent a treballar amb la
freqüència de la radiació. En Q1-A.B3 valorem quina interpretació donen els alumnes a la
intensitat de cada freqüència espectral, la qual és característica del fenomen col·lectiu a
què es veuen sotmesos els àtoms del gas. Presentem els resultats obtinguts en la taula
9.6.
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Taula 9.6: Comparació del grau de coneixement del model quàntic de distribució de l'energia en els àtoms i en la radiació amb
capacitat per explicar la intensitat de la radiació emesa pels àtoms. Qüestió Q1-A.B3.

B3: Intensitat de les línies de l'espectre d'emissió

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat. 
(N=61)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes 63,6 (7,3) 6,6 (3,2) 0 (0) 50,0 (8,6) 40,0 (8,9)

No sap / No contesta 2,3 (2,3) 31,1 (5,9) 70,6 (7,8) 11,9 (5,5) 23,3 (7,7)

Respostes incorrectes, de les quals 34,1 (7,1) 62,3 (6,2) 29,4 (7,8) 38,1 (8,3) 36,7 (8,8)

No classificables 11,4 (4,8) 26,2 (5,6) 11,8 (5,5) 8,9 (4,9) 0 (0)

B1. Concepcions errònies de l'àtom - - - - -

B1.1.  Pot  tindre  una  energia  diferent  a  la  d'un  estat
estacionari.

B1.2. L'estat de menor energia és el de 0 eV.

B2. Concepcions errònies sobre la radiació 2,3 (2,3) 16,4 (4,7) 2,9 (2,9) 2,9 (2,9) 13,4 (6,2)

B2.1. Un fotó es pot absorbir parcialment. - - - - -

B2.2.  No  relacionen  la  freqüència  de  la  radiació  amb
l'energia dels fotons

- - - - -

B2.3.  No  relacionen  la  intensitat  de  la  radiació  amb  la
quantitat de fotons que la constitueixen.

2,3 (2,3) 16,4 (4,7) 2,9 (2,9) 6,7 (4,6)

B2.4. Relacionen la intensitat d'una línia espectral amb el
gruix. 

2,9 (2,9) 6,7 (4,6)

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-
emissió (veure la taula següent)

20,4 (6,1) 19,7 (5,1) 14,7 (6,1) 26,3 (7,6) 23,3 (7,7)



Taula 9.6 (continuació): Resultats corresponents a la qüestió Q1-A.B3
B3: Intensitat de les línies de l'espectre d'emissió

Grups exp. Grups de control

2n de bat. 2n de bat. Grau Telec. Grau Física Professors

B3. Concepcions errònies sobre el procés d'absorció-emissió 20,4 (6,1) 19,7 (5,1) 14,7 (6,1) 26,3 (7,6) 23,3 (7,7)

B3.1. Consideren que l'àtom pot emetre o absorbir radiació sense que es
produïsca cap canvi en la seua configuració

6,8 (3,8) 6,5 (3,2) 14,7 (6,1) 8,8 (4,9) 13,3 (6,2)

Identifiquen l'energia del fotó emés o absorbit amb la de l'àtom.

Els fotons que s'emeten o absorbeixen tenen la mateixa energia que la
dels estats estacionaris presentats en el diagrama, en valor absolut.

2,9 (2,9)

Atribueixen major intensitat a la presència de més àtoms en un estat. 6,8 (3,8) 4,9 (2,8) 8,8 (4,9) 13,3 (6,2)

Atribueixen major intensitat a una major energia de l'àtom. 1,6 (1,6) 5,9 (4,0) 5,9 (4,0)

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb un dels
estats entre els quals té lloc la transició

11,3 (4,8) 6,6 (3,2) 11,7 (5,5) 10,0 (5,5)

L'energia del fotó emés o absorbit coincideix amb la de l'estat estacionari
des del que té lloc la transició.

Atribueixen major intensitat a més transicions des d'un estat. 4,5 (3,1) 2,9 (2,9)

L'energia del fotó o emés coincideix amb la de l'estat estacionari al que
té lloc la transició.

Atribueixen major intensitat a més transicions a un estat estacionari. 6,8 (3,8) 6,6 (3,2) 8,8 (4,9) 10,0 (5,5)

B3.3. L'àtom fa transicions entre estats estacionaris la diferència d'energia
dels quals no coincideix amb l'energia del fotó.

- - - - -

B3.4. Un àtom pot emetre o absorbir més d'un fotó en fer una transició. - - - - -

B3.5. Un àtom pot absorbir diversos fotons i fer transicions successives. - - - - -

B3.6. No tenen en compte que la transició a estats de menor energia és
aleatòria

2,3 (2,3) 2,9 (2,9)

Totes les transicions tenen lloc a l'estat fonamental.

S'emet radiació per cada estat estacionari que “es travessa”. 2,3 (2,3)

B3.7. Confonen el procés d'emissió i el d'absorció. 6,6 (3,2) 2,9 (2,9)



Capítol 9. Resultats de la segona hipòtesi

Els  resultats  mostren  que  és  en  els  grups  experimentals  on  un  major  percentatge
d'alumnes (el 63,6%) és capaç d'usar el model quàntic d'emissió i absorció de radiació per
explicar la intensitat  de les línies espectrals.  Aquest percentatge supera àmpliament a
l'obtingut  pels  estudiants  de  control  de  batxillerat  (amb només un 6,6% de respostes
correctes)  i  pels  estudiants  de  Telecomunicacions  (que  no  van  donar  cap  resposta
correcta). Les diferències respecte als estudiants del Grau de Física (amb un 50% de
respostes correctes) i respecte als professors (amb un 40% de respostes correctes) són
menys acusades, però també resulten favorables als estudiants dels grups experimentals.

Pel que fa a les respostes donades pels alumnes, relacionen clarament les línies de major
intensitat amb les transicions més probables, ja siga a través del nombre de salts:

“Al7:  La intensidad de las líneas depende del  nº  de e- que realicen ese salto
energético. Cuantos más e-, más intensidad.” 

O a través de la probabilitat que el salt tinga lloc:
“Al5: Algunos espectros son más intensos debido a que hay más probabilidad de
que el electrón siga ese camino para volver a su estado fundamental.”
“Al34: Algunos átomos son más propensos a hacer cierta radiación, por tanto dicha
radiación tiene más intensidad.”

Una anàlisi combinada de les qüestions referents als espectres dels gasos (Q1-A.B1, Q1-
A.B2 i Q1-A.B3) ens permet valorar, amb més detall, en quina mesura els alumnes dels
grups experimentals usen un model quàntic coherent per explicar l'emissió i absorció de
radiació  en  situacions  diverses  o  si,  per  contra,  només  són  capaços  de  respondre
correctament a una part de les situacions plantejades. Així, i seguint el criteri que hem
usat amb els professors i els estudiants dels grups de control, valorarem quants alumnes
dels grups experimentals són capaços d'explicar alhora la freqüència i la intensitat de les
línies dels espectres d'emissió (qüestions B2 i B3). També valorarem quants alumnes són
capaços d'explicar tots els fenòmens relacionats amb els espectres, incloent-hi l'absorció
(qüestions B1, B2 i B3). En la taula 9.7 mostrem els resultats d'aquesta anàlisi. Fem notar
que  tots  aquells  que  responen  correctament  a  les  tres  qüestions  també  responen
correctament a B2 i B3, per tant, els resultats mostrats en la primera fila inclouen els que
apareixen  en  la  segona,  per  determinar  quantes  persones  expliquen  correctament
l'emissió però no l'absorció cal restar ambdues files.

Taula  9.7:  Ús  del  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació  en  situacions
diverses.

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat. 
(N=61)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Expliquen  la
freqüència  i
intensitat  de  les
línies d'emissió

56,8 (7,5) 0 (0) 0 (0) 47,1 (8,6) 23,3 (7,7)

Expliquen,  a
més, l'absorció

47,7 (7,5) 0 (0) 0 (0) 20,6 (6,9) 10,0 (5,5)
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Els resultats posen de manifest que els alumnes dels grups experimentals són capaços
d'usar el model quàntic d'emissió i absorció de radiació d'una manera més consistent (per
a l'emissió i l'absorció i per a interaccions individuals i col·lectives) que els professors i els
alumnes de control  alhora d'interpretar  els  espectres.  Com s'observa en la  taula,  cap
alumne de control de batxillerat i Telecomunicacions respon correctament a les qüestions
B2 i B3 referents a l'emissió de radiació per l'hidrogen, i només el 23,3% dels professors
ho fa, tot i que cada qüestió enregistrava un percentatge de respostes correctes del 40%.
Molt  similar  és  el  cas  dels  estudiants  del  Grau de  Física:  encara  que  el  67,6% dels
alumnes és capaç de predir les línies que tindrà l'espectre d'emissió, només el 50,0% pot
explicar-ne la intensitat. 

Més acusades són les diferències quan s'inclou, a més, la capacitat dels alumnes per
explicar l'absorció. Entre els alumnes dels grups experimentals, la quantitat d'alumnes que
explica  tots  els  fenòmens  (el  47,7%)  és  menys  de  10  punts  percentuals  inferior  al
percentatge d'alumnes que només són capaços d'explicar l'emissió (el  56,8%), la qual
cosa ens indica que els alumnes que han adquirit  el  model  són capaços d'usar-lo en
situacions diverses. En canvi, el percentatge de professors i estudiants del Grau de Física
que són capaços d'explicar tots els fenòmens són aproximadament la meitat dels que
només  expliquen  l'emissió.  Això  porta  a  pensar  que  han  adquirit  un  model  quàntic
d'emissió i absorció de radiació que només saben usar en les situacions més comunes i
que no tenen l'habilitat  necessària per aplicar-lo en situacions que no els resulten tan
familiars.

Per aprofundir en l'ús que fan els alumnes experimentals del model d'emissió i absorció
de radiació contemplat en l'indicador de comprensió B inclourem també els resultats de
B4 abans d'establir una conclusió general respecte al grau d'assoliment del model. De fet,
en  B4  valorem  l'ús  que  els  alumnes  del  model  d'emissió  i  absorció  de  radiació  per
interpretar  situacions  en  què  s'alliberen  electrons  després  de  tindre  lloc  l'absorció,
concretament en l'efecte fotoelèctric. En la taula 9.8 mostrem els resultats obtinguts pels
estudiants dels grups experimentals i per tots els grups de control.
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Taula 9.8: Comparació del grau de coneixement del model quàntic de distribució de l'energia en la radiació amb capacitat per
explicar l'efecte fotoelèctric. Qüestió Q1-A.B4.
B4.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a extraure un electró d'un metall donat és e
8·10-19J. 
· Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
· I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
· I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors12

(N=30)
% (sp)

Respostes  correctes  en  les  quals   prediuen  correctament  la
quantitat d'electrons alliberats

59,2 (7,4) 48,7 (8,2) 20,5 (6,9) 64,7 (8,2) 96,7 (3,3)

No sap / No contesta 6,8 (3,8) 10,8 (5,1) 23,5 (7,3) 5,9 (4,0) 0 (0)

Respostes incorrectes, de les quals 34,0 (7,1) 40,5 (8,1) 56,0 (8,5) 29,4 (7,,8) 3,3 (3,3)

No classificables 9,1 (4,3) 13,5 (5,6) 5,9 (4,0) 5,9 (4,0) 3,3 (3,3)

B2. Tenen concepcions errònies sobre la radiació 18,1 (5,8) 24,3 (7,1) 41,2 (8,4) 20,6 (6,9) 0 (0)

B2.1.  Consideren  que  l'energia  d'un  fotó  es  pot  absorbir
parcialment.

18,1 (5,8) 24,3 (7,1) 41,2 (8,4) 20,6 (6,9)

B3.  Tenen  concepcions  errònies  del  procés  d'absorció  i
emissió

20,4 (6,1) 16,2 (6,1) 26,5 (7,6) 2,9 (2,9) 0 (0)

B3.2. Relacionen les característiques de la radiació únicament amb
un dels estats entre els que té lloc la transició.

6,8 (6,1) 2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 2,9 (2,9)

B3.4. Consideren que un electró pot absorbir més d'un fotó en fer
una transició

13,6 (6,1) 13,5 (5,6) 20,6 (6,9) 0 (0)

B2.1 i B3.4 alhora. 13,6 (5,2) 13,5 (5,6) 17,6 (6,5) 0 (0) 0 (0)

12 Per als professors es tracta de la qüestió Q2-P.B1.



Capítol 9. Resultats de la segona hipòtesi

En la predicció relativa a l'efecte fotoelèctric, observem una elevada diferència entre els
diferents col·lectius, amb un percentatge de respostes correctes per part dels estudiants
dels grups experimentals (59,2%) que els situa entre els estudiants dels grups de control
de batxillerat (48,7%) i els estudiants del Grau de Física (64,7%). 

Per aprofundir en el model de fotó que empren els alumnes experimentals i descartar que
la resposta s'haja donat identificat sense reflexionar la quantitat de fotons i la d'electrons,
es va plantejar a aquests, durant les entrevistes, la possibilitat que un electró poguera
absorbir dos fotons i abandonar el metall o que un fotó poguera dividir l'energia i alliberar
a dos electrons. Només un alumne va reconèixer que va considerar aquesta possibilitat
però que la va descartar, tot considerant que un fotó no és divisible:

“Entrevistador:  En  caso  de  lanzar  2000  fotones  con  4·10-19 eV  cada  uno,
comentas que no se arrancaría ningún electrón. ¿Por qué?
Alumne33:  Porqué los electrones no se  pueden sumar  y para que llegue a la
mínima energía, ¿no? Por lo que, como necesitas esta mínima energía y tienes
esta [otra] pues esta [la dels fotons] no llegará a esta [l'energia mínima]. 
E: Y en el caso siguiente, que lanzamos 500 fotones pero que tienen mucha más
energía ¿no podría pasar que un fotón arrancara dos electrones?
Al33: Eso lo estuve dudando mucho y fue... por lo mismo que no... pues lo estuve
dudando mucho, había pensado en eso y que solamente un fotón podría arrancar
uno. 
E: ¿Y qué crees?
Al33: Pues este porqué era que un fotón, que un electrón solo puede absorber un
fotón. 
E: ¿El fotón no se puede partir en dos?
Al33: No.”

La resta dels alumnes entrevistats també rebutgen de manera explícita la possibilitat que
un electró puga absorbir  dos fotons i  que un fotó es puga dividir.  Reproduïm, com a
exemple, la resposta de dos d'ells:

“Entrevistador: Si lanzamos 2000 fotones, me dices que no arrancaremos ningún
electrón, ya que no llega a la energía umbral.
Alumne20: Sí, exacto.
E: ¿Pero no podría ser que un electrón absorbiese dos fotones?
Al20: ¡No!  Eso sí que se me quedo en la cabeza, del tema eso, algo que tengo
claro es eso, que un  fotón por cada átomo, por electrón.
E: Y aquí, con 500 fotones de esta energía ¿no podría ser que cada fotón liberase
dos electrones? ¿Que se partiese en dos y le diese a cada electrón la energía
umbral? ¿O que el primer electrón cogiese solo medio fotón?
Al20: No, se tenía que realizar a cantidades enteras. Lo podemos llamar así.”

“Entrevistador: ¿Y no se podrían absorber dos fotones para arrancar un electrón?
Alumne26: No es posible porqué solo se puede absorber un fotón por electrón. 
E: Y en el segundo caso ¿por qué comentas que son 500 los electrones que se
emiten? 
Al26:  Pues porqué como es mayor que la mínima, al ser mayor energía supongo
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que pueden salir todos los electrones que se lancen... fotones.
E: Un electrón por cada fotón, te refieres.
Al26: Si, porqué como es mayor la energía...
E: ¿Un fotón no podría arrancar dos electrones?
Al26: ¿Un único?
E: Partir su energía. ¿Un único fotón no podría partir su energía en dos?
Al26:  No,  porqué  se  propaga  como  una  partícula  única,  no  puede  partirse,
dividirse.”

Les respostes mostren que els estudiants dels grups experimentals que hem entrevistat
consideren que l'alliberament dels electrons en l'efecte fotoelèctric té lloc a través de la
interacció individual entre un fotó indivisible i un electró, d'acord amb el model quàntic
d'emissió  i  absorció  de radiació.  Aquesta resposta està  fonamentada,  per  tant,  en un
model  d'interacció  entre  radiació  i  matèria  i  no  amb  una  concepció  formulística  i
algorítmica de l'efecte fotoelèctric.

En la taula 9.9 i en el gràfic 9.2 mostrem el percentatge d'alumnes i professors que han
assolit l'indicador de comprensió B, així com l'existència i persistència d'obstacles per a la
comprensió  del  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació.  També  afegim  el
percentatge d'alumnes i professors que no usa cap model (no donen cap resposta). Els
resultats  que  presentem corresponen  als  valors  mitjans  del  que  s'ha  obtingut  en  les
qüestions del bloc B del qüestionari Q1-A.

Taula 9.9: Percentatge mitjà d'alumnes i professors que han assolit l'indicador de
comprensió B. Existència i persistència d'obstacles per a la comprensió del model
quàntic d'emissió i absorció de radiació.

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.13

(N=61)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

B.   Disposar  d'un  model
quàntic  de  distribució  de
l'energia en els àtoms i en la
radiació  amb  capacitat
explicativa

65,3 (7,2) 13,6 (5,6) 5,9 (4,0) 51,5 (8,6) 48,8 (9,1)

No usen cap model 5,1 (3,3) 27,7 (7,4) 63,2 (8,3) 6,6 (4,6) 19,2 (7,2)

B1.  Mantenen  concepcions
errònies de l'àtom

4,6 (3,2) 9,8 (4,9) 0 (0) 7,4 (4,5) 15,0 (6,5)

B2.  Mantenen  concepcions
errònies de la radiació

6,8 (3,3) 19,2 (5,8) 20,6 (6,2) 11,8 (5,5) 4,4 (3,3)

B3.  Mantenen  concepcions
errònies  del  procés
d'absorció i emissió

17,6 (5,7) 25,9 (7,2) 21,3 (7,0) 23,5 (7,3) 15,4 (6,6)

13.- S'ha tingut en compte que les qüestions B1, B2 i B3 havien estat contestades per 61 alumnes i B4 per 37 alumnes.
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En la taula i la gràfica anteriors s'aprecia que és en el grup experimental el que té un
major  percentatge  d'alumnes  (65.3%)  que  han  adquirit  el  model  quàntic  d'emissió  i
absorció de radiació d'acord amb el que s'estableix en l'indicador de comprensió B. Pel
que  fa  als  obstacles  presents  i  persistents,  el  percentatge  d'alumnes  dels  grups
experimental que no  coneixen cap model és clarament inferior al dels grups de control de
2n de batxillerat i del Grau de Telecomunicacions. Tot i que les diferències respecte als
estudiants  del  Grau  de  Física  i  respecte  als  professors  són  menys  acusades,  el
percentatge  d'alumnes  dels  grups  experimentals  que  mantenen  concepcions  errònies
després  de  l'ensenyament  és  inferior  al  dels  dos  col·lectius  en  pràcticament  tots  els
obstacles.

Els resultats mostren, a més, que a través de la unitat problematitzada un percentatge
significativament  superior  d'alumnes  dels  grups  experimentals  han  assolit  el  model
quàntic d'emissió i absorció de radiació en comparació amb els grups de control de 2n de
batxillerat  i  Telecomunicacions  (α  <  0,01  en  ambdós  casos).  En  canvi,  respecte  als
alumnes del Grau de Física i respecte als professors, tot i obtindre majors percentatges
d'assoliment, aquests no resulten significativament rellevants (α > 0,10). Considerem que
aquest resultats posen de manifest que a través de la unitat problematitzada els alumnes
assoleixen un coneixement del model d'emissió i absorció de radiació significativament
superior al  d'altres alumnes de batxillerat  i,  el  que considerem encara més important,
similar al que tenen professors i alumnes que estudien la matèria de Mecànica Quàntica
en la Facultat de Física, tots ells amb una formació més àmplia i dilatada en el temps que
no la dels estudiants del darrer curs de batxillerat.
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Gràfic 9.2: Percentatge d'alumnes i professors que han adquirit el model
quàntic d'emissió i absorció de radiació. Obstacles existents i persistents

Han adquirit el model

No responen (no usen cap model)

B1. Concepcions errònies de l'àtom

B2. Concepcions errònies de la radiació 

B3. Concepcions errònies del model d'emissió i absorció
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Per aprofundir en l'amplitud d'aquestes diferències, també hem analitzat el percentatge
d'assoliment de l'indicador de comprensió B usant un criteri  molt més estricte, d'acord
amb el qual considerem que han assolit el model quàntic d'emissió i absorció de radiació
únicament  aquells  individus  que  responen  correctament  a  les  quatre  qüestions
plantejades. Presentem els resultats obtinguts en la taula 9.9 (bis). Per fer aquesta anàlisi,
en el cas dels alumnes dels grups de control de 2n de batxillerat, hem usat només la
mostra de 37 estudiants de la matèria de Física perquè són els únics que van respondre a
les quatre qüestions, als 24 alumnes de Química amb els quals es va ampliar la mostra no
se'ls va plantejar la qüestió B4. En el cas dels professors, hem usat el qüestionari Q1-P
per  valorar  com  interpretaven  els  espectres  i  el  qüestionari  Q2-P  per  valorar  les
prediccions que fan sobre l'efecte fotoelèctric.  Com només un professor va respondre
incorrectament a la qüestió plantejada sobre l'efecte fotoelèctric, hem tingut en compte
únicament la mostra de professors del qüestionari Q1-P per determinar en quina mesura
han adquirit l'indicador de comprensió B. 

Taula 9.9 (bis): Percentatge d'alumnes i professors que han assolit l'indicador de
comprensió  B.  L'indicador  es  considera  assolit  quan  l'estudiant  o  el  professor
responen correctament a les quatre qüestions B1, B2, B3 i B4. 

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

B.   Disposar  d'un  model
quàntic  de  distribució  de
l'energia en els àtoms i en la
radiació  amb  capacitat
explicativa

36,4 (7,3) 0 (0) 0 (0) 17,6 (6,5) 10 (5,5)
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Els resultats evidencien que, aplicant aquest criteri, un major percentatge dels estudiants
dels grups experimentals han assolit l'indicador de comprensió B (el 36,4%, front al 65,3%
que s'obtenia en considerar com a criteri el valor mitjà). El mateix ocorre en la resta de
col·lectius, com cal esperar en aplicar un criteri més estricte. En el cas dels estudiants de
batxillerat i de Telecomunicacions obtenim que ningú ha assolit l'indicador de comprensió
(ja que ningú ha respost correctament a les quatre qüestions del bloc B), i només ho han
fet el 10% dels professors i el 17,6% dels estudiants del Grau de Física. 

En aquesta ocasió les diferències en el percentatge d'individus que assoleixen el model
quàntic d'emissió i absorció de radiació per als estudiants dels grups experimentals i per
als  grups  de  control  de  2n  de  batxillerat,  Telecomunicacions  i  el  professorat  són
significatives  (α  <  0,01  en  tots  els  casos).  Les  diferències  són  menys  significatives
respecte als estudiants del Grau de Física (α < 0,10). Aquest resultat, obtingut amb un
criteri més estricte, reforça a l'anterior i posa de manifest la rellevància didàctica de la
unitat problematitzada per a l'adquisició del model d'emissió i absorció de radiació, situant
l'aprenentatge assolit pels alumnes significativament per damunt dels coneixements que
tenen els professors i els estudiants del Grau de Física.

Amb les qüestions B1 a B4 hem valorat el model que tenen els alumnes per donar compte
dels fenòmens d'emissió i absorció de radiació i, concretament, el grau d'apropiació de
l'indicador de comprensió B i la presència o persistència dels obstacles associats. Ara bé,
com hem posat de manifest en l'estudi històric, aquest model té mancances importants,
especialment  la  contradicció  respecte  al  que  establia  la  mecànica  clàssica  i
l'electromagnetisme. En Q1-A.C1 valorem en quina mesura els estudiants experimentals
són conscients que les noves hipòtesis quàntiques representaven un problema per a la
física. Presentem en la taula 9.10 els resultats obtinguts i els comentem a continuació.
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Gràfic 9.3: Percentatge d'alumnes i professors que han usat correctament el 
model quàntic d'emissió i absorció de radiació en totes les situacions plantejades.



Taula 9.10: Comparació del grau de coneixement de les contradiccions entre la física clàssica i la quàntica. Qüestió Q1-A.C1.
C1.- La hipòtesi d'Einstein del fotó lluminós va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica. De fet, va tardar quasi 20 anys en ser
acceptada. Quins arguments o  evidències tenien per no acceptar-la?

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes, de les quals 34,1 (7,1) 35,1 (7,8) 8,8 (4,9) 73,5 (7,6) 73,3 (8,1)

Indiquen fets experimentals, models, lleis o teories acceptades
que eren contraries a la hipòtesi del fotó.

25,0 (6,5) 24,3 (7,1) 0 (0) 67,6 (8,0) 53,3 (9,1)

Indiquen que l'existència de dos models de radiació implica un
problema.

9,1 (4,3) 10,8 (5,1) 8,8 (4,9) 5,9 (4,0) 20,0 (7,3)

No sap / No contesta 50,0 (7,5) 56,8 (8,1) 79,4 (6,9) 26,5 (7,6) 23,4 (7,7)

Respostes incorrectes, de les quals 15,9 (5,5) 8,1 (45) 11,8 (5,5) 0 (0) 3,3 (3,3)

No classificables 13,6 (5,2) 5,4 (3,7) 5,9 (4,0) 0 (0) 0 (0)

C1. No són conscients de les mancances del model del fotó
per explicar fenòmens ondulatoris.

0 (0) 0 (0) 0 (0)

C2. Mantenen una imatge ingènua de la ciència i del treball
científic

2,3 (2,3) 2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 0 (0) 3,3 (3,3)

Fan referència a la necessitat de mesures experimentals. 2,3 (2,3) 2,7 (2,7) 5,9 (4,0)

Fan  referència  a  què  és  normal  oposar-se  a  explicacions
novedoses.

Van  referència  a  què  és  necessari  un  temps  per  acceptar
noves hipótesis

3,3 (3,3)
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Els resultats obtinguts amb els grups experimentals són molt similars als dels estudiants
dels grups de control de 2n de batxillerat, el 34,1% i 35,1% són capaços d'identificar la
hipòtesi  del  fotó  com  a  problemàtica,  respectivament.  En  canvi,  el  percentatge  de
professors  i  d'estudiants  del  Grau  de  Física  que  coneix  els  problemes  que  tenia  la
comunitat científica per acceptar el fotó lluminós és pràcticament el doble (73,5% i 73,3%,
respectivament).

Aquest resultat mostra que els estudiants dels grups experimentals no han adquirit una
comprensió més detallada del procés històric que va portar a l'establiment de la física
quàntica que la que adquireixen els estudiants a través de l'ensenyament habitual, tot i
haver adquirit i ser capaços d'usar el model quàntic d'emissió i absorció de radiació amb
major grau que la resta dels grups de control. 

Reproduïm  algunes  de  les  respostes  donades  pels  alumnes,  que  hem  considerat
correctes perquè indiquen aspectes contradictoris entre la física clàssica i  la quàntica,
seguint el  mateix criteri  que hem seguit  per als grups experimentals.  A tall  d'exemple,
l'alumne 23 indica que la hipòtesi del fotó era contraria al que s'havia considerat correcte
fins el moment:

Alumne23: “La inexistencia de longitud de onda principalmente, luego el hecho que
era algo contrario a lo que los demás se pasaron estudiando toda su vida.”

L'alumne fa  referència a què no es pot  explicar  l'existència de longitud d'ona amb el
concepte de fotó d'Einstein, però no aclareix concretament en què “era algo contrario a lo
que  los  demás  se  pasaron  estudiando  toda  su  vida”.  Quan  se  li  pregunta,  durant
l'entrevista, per aquesta disjuntiva respon indicant que ja existia un conflicte entre la teoria
ondulatòria i corpuscular abans de l'establiment de la hipòtesi d'Einstein:

“Entrevistador:  Haces referencia aquí  a  la  inexistencia de longitud de onda,  y
luego haces referencia a que era algo contrario a lo que los demás se pasaron
estudiando todas sus vidas.
Alumne23: Ya, eso es algo más...
E:  ¿Qué  fue  eso  que  se  pasaron  estudiando  todas  sus  vidas?  ¿Podrías
concretarlo para que no quede tan genérico? 
Al23:  Claro,  ellos  no  podían  imaginar  una  partícula  que  no  tuviese,  que  no...
paquetes de energía por así decir. No podían visualizar algo así que pudiese ser
absorbido así de golpe, que no tuviese longitud de onda y...
E: ¿Porque ellos que imaginaban que era la luz?
Al23:  Para ellos la luz era, pues para unos partículas y para unos ondas, eso
depende.
E: ¿Entonces ya había algunos que la consideraban como partícula?
Al23:  “Sí, pero que luego estaban en total conflicto entre ellos hasta que luego
encontraron un punto intermedio.”

Fins i tot aquells alumnes que identifiquen aspectes concrets, no són capaços d'indicar
quina era la postura de cada col·lectiu o científic al respecte:

“Alumne26: No, la verdad es que no lo recuerdo muy bién. Pero creo que era lo de
la frecuencia que no podía explicar como era posible que tenga frecuencia. 
Entrevistador: No se puede explicar cual es la frecuencia de un fotón, te refieres. 
Al26:  No.  Creo que Einstein  no  lo  sabia  explicar,  o  había un problema con la
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frecuencia pero no recuerdo exactamente que era.
E: Ya, y algún resultado experimental en contra de que la luz fuesen fotones? 
Al26: No recuerdo muy bién.”

Seguint els criteris establits i tenint en compte que aquests alumnes identifiquen conflictes
històrics i mancances dels models, hem donat aquestes respostes per correctes, com ja
havíem fet amb els grups de control. Tanmateix, la brevetat de les respostes i els dubtes
expressats pels alumnes durant les entrevistes posen de manifest un coneixement pobre
del conflicte històric. una visió general de l'evolució de la física en el qual s'emmarcara
aquest conflicte.

Aquesta qüestió també ens permet establir en quina mesura s'ha assolit  l'indicador de
comprensió C. Els resultats es mostren en la taula 9.11 i en el gràfic 9.4.

Taula  9.11:  Percentatge  d'alumnes  i  professors  que  han  assolit  l'indicador  de
comprensió C. 

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

C.  Reconeixen  les
contradiccions entre la física
clàssica i la física quàntica.

34,1 (7,1) 35,1 (7,8) 8,8 (4,9) 73,5 (7,6) 22 (73,3%)

S'observa clarament que el percentatge d'alumnes dels grups experimentals no supera al
dels grups de control de 2n de batxillerat que assoleixen aquest indicador de comprensió,
i queda lluny dels grups del Grau de Física i dels professors. Pel que fa a la rellevància
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Gràfic 9.4: Percentatge d'alumnes i professors que reconeixen la contradiccions
entre la física clàssica i la física quàntica
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dels resultats, les diferències entre els estudiants dels grups experimentals i els estudiants
de Telecomunicacions són significatius (α < 0,01). En canvi, respecte als estudiants dels
grups  de  control  de  batxillerat  la  diferència  no  és  rellevant  (α  >  0,10).  Sí  són
significativament millors els resultats obtinguts pels estudiants del Grau de Física i pels
professors (α < 0,01, respectivament).  Aquest resultat evidencia que la unitat, centrada
especialment en els models i no en el desenvolupament històric de la física quàntica, no
permet que els alumnes adquirisquen una visió detallada dels procés històric, tot i incloure
alguna activitat al respecte.

Amb les  qüestions Q1-A.D1 i  Q1.A.D2 valorarem en quina mesura s'han superat els
models  clàssics  i  s'han adquirit  models  quàntics  correctes  amb capacitat  explicativa  i
predictiva. Comencem la nostra anàlisi amb Q1-A.D1, sobre el model de llum que tenen
els alumnes i com l'usen per explicar-ne la propagació i l'impacte amb una pantalla. Els
resultats obtinguts es mostren en la taula 9.12.
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Taula 9.12:  Comparació del grau d'adquisició d'un model quàntic per a la radiació. Qüestió Q1-A.D1.
D1.- Com imagines – sent coherent amb el que estableix la física quàntica – la llum que viatja des d'un focus emissor i que impacta en
una pantalla? I en el cas que hi haja un obstacle amb un forat pel mig? 

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

Respostes correctes, en les quals es fa ús d'un model d'ona
per  interpretar  la  propagació i  un  model  de partícula  per
interpretar l'emissió i absorció.

54,6 (7,5) 5,4 (3,7) 0 (0%) 23,6 (6,9) 3,3 (3,3)

No sap / No contesta 0 (0) 10,8 (5,1) 11,8 (5,5) 5,9 (4,0) 10,0 (5,5)

No  es  pot  identificar  cap  model  perquè  es  limiten  a
descriure què es veurà sobre la pantalla

0 (0) 5,4 (3,7) 17,6 (6,5) 14,8 (6,1) 0 (0)

Respostes incorrectes, de les quals 45,4 (7,5) 78,4 (6,8) 70,6 (7,8) 55,7 (8,6) 86,7 (6,2)

No classificables 6,8 (3,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

D1.  Tenen  un  model  clàssic,  o  una  mescla  de  models
clàssics, per a la llum

38,6 (7,3) 78,4 (6,8) 70,6 (7,8) 55,7 (8,5) 86,7 (6,2)

D1.1. Consideren que la llum està formada per partícules 0 (0) 2,7 (2,7) 0 (0) 2,9 (2,9) 3,3 (3,3)

D1.2. Consideren que la llum està formada per ones 27,3 (6,7) 21,6 (6,8) 26,5 (7,6) 38,2 (8,3) 36,7 (8,8)

D1.3. Consideren que la llum està formada per raigs 4,5 (3,1) 40,6 (8,1) 35,3 (8,2) 2,9 (2,9) 3,3 (3,3)

D1.4. Consideren un model híbrid per a la llum 6,8 (3,8) 13,5 (5,6) 8,8 (4,9) 11,7 (5,5) 43,4 (9,0)

D1.4.1. La llum és una ona i una partícula alhora 4,5 (3,1) 5,4 (3,7) 5,9 (4,0) 2,9 (2,9) 3,3 (3,3)

D1.4.2.  La llum és una ona o una partícula en funció de
l'experiència a què se sotmet

8,8 (4,9) 16,7 (6,8)

D1.4.3.  Consideren que la llum està formada per raigs, a
més d'ones i partícules

2,3 (2,2) 8,1 (4,5) 2,9 (2,9) 23,4 (7,7)
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Els  resultats  evidencien  que  més  de  la  meitat  (el  54,6%)  dels  estudiants  dels  grups
experimentals han assolit un model quàntic correcte per a la radiació, d'acord amb el qual
hem de considerar que està formada per ones quan es propaga i per partícules quan
interacciona. Aquest percentatge supera en més de 30 punts percentuals a l'obtingut amb
alumnes del Grau de Física, dels quals només un 30,6% ha adquirit un model correcte per
a  la  llum.  La  diferència  és  més  acusada  respecte  als  professors  i  els  estudiants  de
batxillerat dels grups de control, per als quals menys del 10% té un model correcte.

Respecte  a  les  respostes  donades  pels  alumnes,  s'evidencia  que són conscients  del
model quàntic de radiació. Així, fins i tot en les respostes més pobres, com la de l'alumne
9, tot i no posar de manifest un model concret en la primera situació, sí que s'evidencia en
la segona:

Alumne9: “En el primer caso no ocurrirá nada, es decir, los fotones simplemente
chocarán  en  la  pantalla.  En  el  segundo  caso  se  producirá  el  fenómeno  de
difracción. La luz se podrà ver en toda la pantalla”. 

I afegeix el que representem en la figura 9.11, on s'observa que considera que la llum és
comporta  com  una  ona  quan  es  propaga,  tot  i  que  el  dibuix  del  front  d'ona  no  és
satisfactori.

Figura 9.11: L'alumne 9 no usa un model de manera explícita en la primera situació, però si que considera
que la llum és comporta com una ona quan es propaga i com una partícula (“los fotones chocarán en la
pantalla”) quan impacta amb la pantalla.

Molt més completes són les respostes d'altres alumnes, que representen l'ona durant la
propagació i un punt d'impacte sobre la pantalla, com ho fa l'alumne 18:

Alumne18: “La luz viaja como una onda y al interaccionar con la pantalla lo hará
como partícula. La luz viaja como una onda y al pasar por la rendija se desvía, e
impactará como una partícula.”
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Aquest alumne representa el que mostrem en la figura 9.12, on s'observa que el canvi en
la forma del front d'ona l'ha interpretat com una desviació, però que no concep aquesta
desviació com un canvi en la trajectòria de la llum.

Figura 9.12: L'alumne 18 usa explícitament un model d'acord amb el qual es considera la llum una ona quan
es propaga i una partícula quan impacta amb la pantalla. 

Hi ha alumnes que, fins i tot, detallen que l'avanç té lloc com una ona que forma un nou
focus en l'orifici i que és en els punts on hi ha ona on es pot detectar el quàntum.  

Alumne24:”Viaja como una onda y se detecta como una partícula, las zonas donde
la onda impacta es donde hay probabilidad que se detecte el fotón. Si hay un
obstáculo se creará un nuevo foco de ondas.”

Aquest alumne representa el que observem en la figura 9.13.
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Figura 9.13: Resposta de l'alumne 24, on s'evidencia que considera la llum com una ona quan es propaga i
com una partícula quan impacta amb la pantalla, relacionant els possibles punts d'impacte amb les zones de
la pantalla on arriba l'ona.

En les respostes escrites no s'evidencia clarament si el model usat fa referència a tota la
llum emesa per la bombeta (tots els fotons) o a cada fotó individual. En les entrevistes
portades  a  terme  sí  que  s'evidencia  d'una  manera  molt  més  clara  que  els  alumnes
consideren cada fotó com un ens que cal representar com a ona quan es propaga i com a
partícula quan impacta amb la pantalla. Reproduïm algunes de les respostes donades
pels alumnes entrevistats per il·lustrar l'ús que fan del model de fotó individual.

L'alumne 33 respon, per escrit, que  “según la física cuántica la luz se transmite como
onda pero se  detecta como partícula  en donde mayor  interferencias  constructivas  se
produzca, pero solo se detecta en una parte de la pantalla. Si hubiera un obstáculo en el
medio se empezaría un nuevo foco de onda por el orificio del obstáculo y se detectaría
igual que en el otro”, i representa el que reproduïm en la figura 9.14.
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Figura 9.14: Resposta de l'alumne 33, que considera la llum com una ona quan es propaga i com una
partícula quan impacta amb la pantalla.

En entrevistar-lo,  explica la  relació entre el  comportament de cada fotó individual  i  el
conjunt de la llum emesa, atribuint a cada fotó un comportament probabilístic d'acord amb
la respectiva funció d'ona i a la llum un comportament col·lectiu com a suma de fotons
individuals:

“Entrevistador:  […]  Me  comentas  que  estaría  iluminada  solo  una  parte  de  la
pantalla. 
Alumne33: No, toda la pantalla, pero se detectaría en un punto, el fotón, pero como
se trata de un montón de fotones que son enviados, se detectarían en toda la
pantalla, se iluminaría toda la pantalla. 
E: Entonces no hay un punto preferente en este caso. ¿Y puedes saber en qué
punto de la pantalla se detectará el fotón? 
Al33: No, no puedes saber en qué punto porque como no tiene trayectoria y va, o
sea, depende de la probabilidad, uno puede caer aquí, o aquí o aquí, no se puede
saber.
E: ¿Y un fotón podría impactar en dos puntos?
Al33: No. 
E:  ¿Habría alguna manera de saber esa probabilidad? ¿O más o menos esa
probabilidad aunque solo sea a nivel cualitativo?
Al33: Pues lanzando un montón de... lanzando un millón de fotones y calculando el
porcentaje de los que han caido.”

Una resposta similar dóna l'alumne 23, que respon el que es mostra en la imatge 9.15 i en
l'entrevista explica:

“Entrevistador: […] Haces referencia a que la luz viaja como onda pero se detecta
como partícula. ¿Te refieres a qué toda la luz se detecta como una partícula?
Alumne23: No, a qué cada fotón se detecta como una partícula. Es decir, el fotón,
la luz está compuesta por fotones, los cuales ellos se detectan, los fotones, como
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partículas pero viajan como ondas.
E: ¿Pero aquí has marcado toda la pantalla, a qué hacer referencia con eso?
Al23:  Eso  es  lanzando...  porqué  si  lanzamos  solamente  un  fotón  tendría  la
posibilidad de llegar a toda la pantalla, en cambio aquí [el segon cas] hay unos
puntos donde llegarán y otros donde no. 
E: ¿Pero aquí, un solo fotón puede ser detectado en toda la pantalla?
Al23: No, será detectado solamente en un punto, pero tiene la posibilidad de ser
detectado en cualquiera de ellos. 
E: ¿Y si lanzo un segundo fotón? ¿En el mismo punto? ¿En otro?
Al23: Aleatorio, es completamente aleatorio.
E: ¿Pero al final detectaríamos fotones sobre toda la pantalla?
Al23: Pues sí, a lo mejor no. Pero si lanzamos millones y eso pues a lo mejor sí.” 

Figura 9.15: Resposta de l'alumne 23. Indica que “Según la física cuántica la luz viaja y se comporta como
una onda però siempre que es detectada se percibe como una partícula.  No se puede entender solo
aceptar.”  Representa en la part esquerra una ona i marca tota la pantalla, en la part dreta representa una
ona i punts sobre la pantalla.  

Les  representacions fetes  pels  alumnes i  les  explicacions donades en les entrevistes
posen  de  manifest  que,  tot  i  haver  assolit  un  model  correcte  per  al  quàntum,  les
prediccions  que  fan  estan  limitades  per  la  comprensió  que  tenen  dels  fenòmens
d'interferència i de la propagació de les ones. Així, no és estrany trobar respostes en què
s'usa un model correcte però es fa una predicció que no és completament correcta per les
dificultats  que  tenen  els  alumnes  a  l'hora  d'usar  un  model  d'ona  per  explicar  la
interferència.  Aquesta dificultat  ja  s'intueix en l'última frase de l'alumne 23 reproduïda
anteriorment i és més manifesta encara en l'alumne 22. Reproduïm en la figura 9.16 la
resposta que dóna per escrit i posteriorment l'aclariment que fa durant l'entrevista.
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Figura 9.16: L'alumne 22 representa el quàntum com a ona quan es propaga i indica que es detecta sobre la
pantalla com a partícula.  En el  segon cas limita  les zones d'impacte a l'abast  del  front  d'ona sobre la
pantalla.

Observem que l'alumne considera que la probabilitat de detectar el quàntum és la mateixa
sobre tota l'àrea de la pantalla que abasta el front d'ona, com si la probabilitat de detectar
els fotons caiguera sobtadament a zero fora d'aquesta zona. En l'entrevista confirmem
que, tot i usar un model correcte per al quàntum, té mancances en la interpretació dels
fenòmens ondulatoris. 

“Entrevistador: […] Què vols dir amb això de què es pot detectar en qualsevol lloc
de la pantalla? 
Alumne22: Doncs que l'ona, el quàntum  que emet es desplaça com a ona i pot
estar... es podria dir que està en qualsevol punt d'aquests, però quan es detecta,
com només és una ona, només es pot detectar un quàntum, llavors pot estar en
qualsevol lloc perquè l'ona arriba a tots els costats de la pantalla. 
E: Però, podria detectar el quàntum en tota la pantalla al mateix temps?
Al22: No. No.
E: Només en un punt?
Al22: Només en un punt. 
E: I si s'emeten molts quàntums? Perquè una bombeta emet molta llum...
Al22: Doncs depén... un dalt, l'altre baix, l'altre enmig, o en qualsevol lloc, o dos
podien coincidir al mateix lloc, que és probabilitat.
E: I eixa probabilitat la pots relacionar d'alguna manera amb l'ona? 
Al22: Eh...?
E: Com podríem saber o tindre alguna idea de què eixa probabilitat  és alta o
baixa?
Al22: Home, en este cas jo no veig ninguna probabilitat siquiera.
E: No veus ninguna probabilitat? 
Al22: Per exemple que... que en veja més aquí al centre, bé.
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E: Creus que és més probable detectar-los al centre? 
Al22:  Bé,  jo  crec  que  en  este  cas  a  qualsevol  [punt],  perquè  ací  no  hi  ha
interferències ni res. 
E: I en este segon cas em dius que "solo se podrá detectar en el lugar marcado
con la misma probabilidad en cada punto de este".
Al22: Sí. 
E: Et refereixes a què només podrà ser detectat en aquests punts [en referència a
la zona de la pantalla on incideix el front d'ona]?
Al22: Sí. 
E: En qualsevol d'aquests punts la mateixa probabilitat? 
Al22: Sí. I ací ja no [fora de la zona que abasta el front d'ona].
E: I ja després de sobte, no res.
Al22: No arriba l'ona. 
E: I si arribara l'ona?
Al22:  Sí. Llavors augmentaria al lloc on es pot detectar. I seria també la mateixa
probabilitat perquè no hi ha interferències.”

Tot i  que això afecta a les prediccions que fa en el  camps de la física quàntica, hem
decidit  donar aquestes respostes per correctes, ja que les dificultats que es posen de
manifest no són les pròpies de la física quàntica sinó que haurien de ser abordades en
altres unitats del curs.

Amb  Q1-A.D2,  valorem  el  model  que  han  adquirit  els  estudiants  experimentals  per
interpretar el comportament dels electrons. Presentem els resultats en la taula 9.13 i, tot
seguit, comentem les respostes donades pels estudiants.
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Taula 9.13: Comparació del grau d'adquisició d'un model quàntic per als electrons. Qüestió Q1-A.D2.
D2.- [...] Llancem un electró [cap a una doble escletxa] i és detectat en l'orifici superior, podem afirmar que impactarà en la posició X de la pantalla
perquè està seguint una trajectòria recta com la mostrada en el dibuix? Justifica la teua resposta.

Grups exp. Grups de control

2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de Bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors14

(N=30)
% (sp)

Respostes correctes, en les quals 54,6 (7,5) 21,6 (6,8) 5,9 (4,0) 35,2 (8,2) 43,4 (9,0)

Usen un  model  quàntic  en el  qual  es requereix  dels  models  d'ona  per
interpretar la propagació i de partícula per interpretar l'emissió o absorció

45,5 (7,5) 8,1 (4,5) 8,8 (4,9)

Atribueixen un comportament probabilístic a la naturalesa de la matèria 9,1 (4,3) 2,7 (2,7) 5,9 (4,0) 17,6 (6,5) 36,7 (8,8)

Apliquen el principi d'incertesa a la propagació de l'electró 10,8 (5,1) 8,8 (4,9) 6,7 (4,6)

No sap / No contesta 2,3 (2,3) 43,3 (8,1) 44,3 (8,5) 5,9 (4,0) 3,3 (3,3)

No s'identifica un model / no es justifica la resposta 9,1 (4,3) 5,4 (3,7) 8,9 (4,9)

Respostes incorrectes, de les quals 34,0 (7,1) 29,7 (7,5) 49,8 (8,6) 50,0 (8,6) 53,3 (9,1)

No classificables 15,9 (5,5) 0 (0) 2,9 (2,9) 5,9 (4,0) 0 (0)

D2. Tenen un model clàssic,  o una mescla de models clàssics, per als
electrons

18,1 (5,8) 29,7 (7,5) 46,9 (8,6) 44,1 (8,5) 53,3 (9,1)

D2.1. Consideren que els electrons són partícules 15,8 (5,5) 24,3 (7,1) 41,2 (8,4) 5,9 (4,0) 43,3 (9,0)

Consideren que l'electró segueix una trajectòria recta. 4,5 (3,1) 16,2 (6,1) 38,2 (8,3) 5,9 (4,0)

Consideren que el detector desviarà la trajectòria de l'electró. 4,5 (3,1) 8,1 (4,5) 2,9 (2,9)

Consideren que l'electró segueix trajectòries 6,8 (3,8)

D2.2. Consideren que els electrons són ones 2,3 (2,3) 0 (0) 2,9 (2,9) 0 (0) 3,3 (3,3)

D2.3. Consideren un model híbrid per als electrons 0 (0) 5,4 (3,7) 2,9 (2,9) 38,2 (8,3) 6,7 (4,6)

D2.3.1. Els electrons són ones i partícules alhora

D2.3.2. Els electrons són ones o partícules en funció de l'experiència a què
se sotmeten

5,4 (3,7) 2,9 (2,9) 38,2 (8,3)

D2.4. Consideren els electrons com núvols de càrrega 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

14.- Valorada a partir de Q2-P.D2
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Els resultats mostren que més de la meitat dels estudiants dels grups experimentals (el
54,6%) han superat el model clàssic d'electró i que basen les prediccions que fan sobre
ells en aspectes merament quàntics.  En la resta dels grups de control  la quantitat  de
persones que atribueixen als electrons un comportament quàntic correcte és inferior: un
43,4% per als professors, el  35,2% dels estudiants del Grau de Física, el  21,6% dels
estudiants dels grups de control de 2n de batxillerat i només un 5,9% per als estudiants de
Telecomunicacions.  A això  cal  afegir,  a  més,  els  estudiants  experimentals  són  l'únic
col·lectiu en què cap individu atribueix un comportament dual (híbrid) a l'electró. 

Com es pot observar en la taula, hem afegit en l'obstacle D2.1 un tercer aspecte que
caracteritza el  model  d'electró  com a partícula,  i  és que hem trobat  alumnes que fan
referència  a  la  trajectòria  de  l'electró  però  sense  considerar  que  és  recta  ni  que  és
desviada pel detector. En absència de més indicis d'un model que guie els raonaments, la
referència a les trajectòries ens ha portat a considerar que usen un model de partícula per
a l'electró. Reproduïm tot seguit les respostes:

Alumne8: “No, los electrones pueden o no caer en la pantalla en el punto X ya que
su trayectoria es impredecible.”
Alumne13: “No porqué el electrón interactua consigo mismo y deja de seguir una
línea recta.”
Alumne19: “No se puede afirmar, porque el electrón no sigue una trayectoria recta,
no se puede saber qué trayectoria llevará el electrón.”

No he donat per correctes, com vam fer amb els grups de control, aquelles respostes que
apunten que l'electró no es detectarà en X sense afegir una argumentació basada en
models, com per exemple:

Alumne4: “No, porqué no sabemos en qué punto lo encontraremos en la pantalla.”
Alumne25: “No, porqué el electrón no está guiado por nada (es un electrón libre),
por lo tanto, puede ir a cualquier dirección.”

Entre les respostes correctes, hi ha respostes escrites en què es detalla clarament que
l'electró es comporta com una ona quan es propaga i com una partícula quan es detecta,
relacionant les zones on arriba el front d'ona amb la probabilitat de detectar l'electró. La
resposta de l'alumne 21 és un clar exemple:

Alumne21: “El electrón no tiene porqué impactar en el punto marcado, es solo una
de las múltiples opciones. Como ya hemos estudiado se propaga como una onda
por lo  que tanta posibilidad de ser  detectado en D1 como en D2.  Continuará
propagándose como una onda y cuando llegue a la pantalla será detectado en un
solo punto de la longitud del frente de onda.”

Les entrevistes portades a terme permeten aprofundir encara més en el model d'electró
que tenen els alumnes i com l'usen per fer prediccions. A tall  d'exemple, reproduïm la
resposta escrita de l'alumne 23 (figura 9.17) on indica que el comportament de l'electró és
el d'una ona quan no el veiem.

Alumne23:  “No, cuando dejamos de ver donde está el  electrón se vuelve a su
comportamiento de onda. Hay posibilidades que se detecte en X pero también
hay posibilidades que se detecte en el resto de la placa.”
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Figura 9.17: L'alumne considera que l'electró es comporta com a ona quan es deixa de veure. 

Quan se li demana en l'entrevista que aclarisca a què es refereix amb “dejamos de ver”
respon que usa “ver” com a sinònim de detectar i s'explica de manera coherent amb un
model de quàntum d'acord amb el qual cal considerar-lo una ona quan es propaga i una
partícula quan es detecta:

“Entrevistador: Cuando me dices en tu respuesta  "cuando dejamos de ver" ahí
dices "cuando dejamos de ver donde está el electrón vuelve a su comportamiento
de onda".
Alumne23:  Es  decir,  cuando  dejamos  de  detectarlo,  es  decir  cuando  ya  no  lo
detectamos, para mi lo dejo de ver. 
E: Ya, por ver te refieres a detectar.
Al23: Sí. 
E:  Es  decir,  si  yo  estoy  viendo  el  experimento  y  lanzo  un  electrón,  tu  aquí
dibujabas una onda.
Al23: Claro.
E: Claro, pero yo puedo estar viendo el experimento. No sé si entiendes a qué me
refiero.
Al23: Si estás viendo el experimento entonces estás siguiendo el electrón, ¿no?
E: Si yo hago el experimento aquí delante mio y estoy mirando qué pasa.
Al23: Ah, vale.
E: Vale.
Al23: Sí, sí, sí. La expresión está mal.
E: ¿Por ver ahí te refieres a detectar? ¿Justo en el momento que se detecta...?
Al23: Se percibe el electrón y sabemos donde está y cuando dejamos de ver el...
de detectar el electrón pues vuelve a su movimiento en tal que onda y no estamos
seguros de donde puede estar. 
E: ¿Podría haberse detectado en D2?
Al23: Perfectamente.
E: ¿Y podría haberse detectado en los dos lugares, en D1 y en D2?
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Al23: Si solamente hay un electrón dudo que esté en los dos sitios a la vez.
E: Dudas, ¿por qué?
Al23: Porqué es... si solamente es una partícula, es decir, puede estar en los dos
sitios, pero no a la vez, tiene tantas posibilidades de ir a D1 como a D2. 
E: ¿Y a los dos lugares al mismo tiempo?
Al23: Al mismo tiempo no.”

El  model  adquirit  permet,  a  més,  que  els  alumnes  eviten  concepcions  errònies  dels
quàntum. A tall d'exemple, l'alumne 22 respon per escrit:

Alumne22: “Al ser detectado el cuanto en el D1 se generará un nuevo frente de
onda que se desplazará como en el dibujo. Por tanto, podría impactar en X pero
con la misma probabilidad en cualquier otro punto del lugar marcado.” I afegeix el
dibuix que presentem en la figura 9.18.

Figura 9.18:  L'alumne considera  que l'electró  es  comporta  com una ona quan es desplaça i  com una
partícula quan es detecta, però fa referència al desplaçament del front d'ona, com si aquest fóra real.

Per valorar quin sentit dóna l'alumne de l'ona, en l'entrevista se li demana que relacione el
comportament ondulatori i corpuscular:

“Entrevistador: I quan parles de que “el frente de onda se desplaza como en el
dibujo” , tu imagines en eixe cas l'electró com una ona, o imagines a una ona
desplaçant a l'electró?
Alumne22: No, no, no. A veure, aquí s'emet un quantum en forma de... es desplaça
en forma d'ona, però quan es detecta aquí [en D1] és com a partícula i genera un
nou front d'ona que torna a desplaçar-se com a ona i al incidir en la pantalla és
altra  volta  partícula.  Però  només  hi  ha  una  perquè  només  és  una  ona  i  no
diversos quàntums ni res. 
E: I, el quàntum podria haver-se detectat en D2 en lloc de en D1? 
Al22: Sí, però si es detecta en D2 en D1 no es pot detectar. Als dos no es pot a la
volta.” 

En la resposta observem que els models d'ona i partícula s'usen de manera concreta i
seguint un criteri, que no es barregen, i que en fer referència a l'ona o a la partícula usa el
model icònic clàssic per referir-se al comportament del quàntum i poder explicar-se.
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Un cas similar es dóna amb l'alumne 20, que en la resposta escrita i  en una part de
l'entrevista  usa el  concepte de trajectòria en  referència al  moviment  de  l'electró,  tot  i
considerar que és una ona quan es propaga i una partícula quan es detecta:

“Entrevistador: [...] ¿si no pusiésemos detector el electrón seguiría una trayectoria
recta?
Alumne20: Mmmm... no, pero no tendrías como saber como va a continuar. Si tu
no pones los detectores no puedes saber en qué parte ha salido, o sea, pues...
tendrías que dividir  esto en dos posibles casos y a partir  de ahí  el  rango de
probabilidades  es  mucho  más  alto.  Al  tener  los  dos  detectores,  una  vez  lo
detectas en uno ya sabes que a partir de ahí continua como onda.
E: ¿Y de la trayectoria podríamos decir algo?
Al20: No, no, era imposible. Bueno, no sé porqué pero, no sé si fue [un company]
que  dijo  que  en  un  experimento  se  veía  como con  humo [es  refereix  a  una
càmera de boira], sí que se veia la trayectoria, pero no recuerdo bien porqué no...
parecía recto pero... no recuerdo bien eso que... 
E: ¿En ese caso podríamos decir que la trayectoria es recta y que cuando lo
medimos [la posició en D1] lo estamos desviando? ¿Eso sería correcto?
Al20: Hombre, yo creo que no. Eso de que lo desviamos, no.
E: ¿Sabrías decir porqué no es correcto?
Al20: Porqué se supone que el detector está justamente para eso, para detectarlo,
no para intervenir.”

Observem  que  rebutja  la  idea  que  els  electrons  segueixen  trajectòries  i  que  els
instruments  de mesura les pertorben perquè no ho considera coherent  amb el  model
quàntic d'electró que ha adquirit.

Novament, observem en alguns alumnes que usen un model de quàntum correcte però
que tenen dificultats per fer la predicció per no disposar d'un model d'ona capaç d'explicar
les interferències. L'entrevista a l'alumne 33 és un bon exemple (reproduïm la resposta
escrita en la figura 9.19):

“Entrevistador:  [L'alumne fa  referència interferències en la  resposta escrita]  Si
detectamos  el  electrón  en  D1,  ¿como  explicarías  que  se  produzca  esa
interferencia? 
Alumne33: Ahí... no, no podría explicarte.
E: No podrías explicar. ¿Pero crees que se detectaría el electrón en cualquier
parte de la pantalla?
Al33: Sí. 
E: ¿Pero entonces como explicas que se pueda detectar en cualquier parte de la
pantalla?
Al33: Porqué comparado como onda...
E: Si quieres puedes añadir algo en esa representación.
Al33: Se propaga como un nuevo foco y hasta que llega aquí y aquí [marca punts
sobre la pantalla], dependiendo, en cualquier punto se puede detectar pero no en
toda la pantalla. Hay unos ciertos puntos en los que se puede detectar y otros
que no.
E: ¿Y a qué crees que se debe que hay puntos que sí y puntos que no? 
Al33: Sé que tenía que ver algo con las interferencias, 
E:  ¿Pero no sabrías explicar  que origina ahí  las interferencias? ¿Y se podría
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haber detectado en principio el electrón en D2?
Al33: Sí, se podría haber detectado ya que puede ir por aquí o por aquí [pel forat
superior o inferior], independientemente. O sea, no hay ninguna seguridad de que
vaya aquí o aquí [a D1 o a D2]. 
E: ¿Y podrías haberlo detectado en los dos lugares?
Al33: No, solo puedes detectarlo en uno.”

Figura 9.19: L'alumne considera, correctament, que l'electró es propaga com una ona i es detecta com una
partícula, però té dificultats per decidir si hi hauria o no interferències.

Aquestes  respostes,  seguint  el  criteri  adoptat  anteriorment,  les  hem  donades  per
correctes, en tant que l'estudi de la interferència correspon a una altra unitat.

A tots els alumnes entrevistats se'ls ha plantejat si l'electró podria ser detectat pels dos
detectors  alhora.  Una  resposta  afirmativa  posaria  en  evidencia  que  consideren  que
l'electró és divisible i això pot ser indicatiu d'una concepció exclusivament ondulatòria o
d'una concepció de l'electró com a núvol que es difon per l'espai. D'acord amb el model
quàntic establit com a fita, que l'ona arribe als dos detectors només indica que l'electró pot
ser detectat  en un o en l'altre,  resposta que han donat tots els estudiants i  que hem
reproduït abans per a algun d'ells.

Una valoració conjunta de les respostes donades pels diferents grups a les qüestions D1 i
D2 ens permeten determinar en quina mesura han adquirit un model de quàntum per a la
radiació i  les partícules elementals,  com es reflecteix en l'indicador de comprensió D.
Presentem els resultats en la taula 9.14 i en el gràfic 9.5. Els resultats que hi presentem
corresponen als valors mitjans dels obtinguts en les qüestions D1 i D2. Hem d'indicar,
també, que hem agrupat les concepcions errònies corresponents al model de radiació i
d'electró en un únic aspecte, tot considerant ambdós com a quàntums.
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Taula 9.14: Percentatge mitjà d'alumnes i professors que han assolit l'indicador de
comprensió D. Existència i persistència d'obstacles per a la comprensió del model
quàntic d'emissió i absorció de radiació.

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

D.-  S'han  apropiat  d'un
model  de  quàntum  que
permet  recuperar  la
coherència,  cosa  que
suposa concebre els quanta
com ens la propagació dels
quals s'ha d'explicar usant el
model  clàssic  d'ona  i  la
interacció  dels  quals  s'ha
d'explicar  fent  ús del  model
clàssic de partícula.

54,5 (7,5) 13,5 (5,6) 3,0 (2,9) 28,0 (7,7) 23,3 (7,7)

Obstacles associats

D1.  Consideren  que  els
quàntums són partícules

8,0 (4,1) 13,5 (5,6) 20,6 (6,9) 4,4 (3,5) 23,3 (7,7)

D2.  Consideren  que  els
quàntums són ones

14,8 (5,4) 10,8 (5,1) 14,7 (6,1) 19,1 (6,7) 20,0 (7,3)

D3.  Consideren  un  model
híbrid per als quàntums

3,4 (2,7) 9,5 (4,8) 5,9 (4,0) 25,0 (7,4) 25,0 (7,9)
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Els resultats mostren que el percentatge d'alumnes dels grups experimentals que assoleix
el model és el major de tots. Les diferències entre el percentatge d'alumnes dels grups
experimentals i de control que assoleixen el model de quàntum és significativa en tots els
cassos, amb α < 0,02 quan comparem amb els estudiants del Grau de Física i α < 0,01 en
la resta de casos. Aquest resultat és una evidència a fovor de la validesa de la unitat
problematitzada per a l'assoliment d'un model de quàntum que supere les concepcions
clàssiques i que tinga capacitat predictiva i explicativa.

Com hem fet per al cas del model d'emissió i absorció de radiació, per aprofundir en les
diferències  entre  els  diversos  grups  hem  analitzat  l'assoliment  de  l'indicador  de
comprensió D aplicant un criteri més estricte: considerant que ha estat assolit per aquelles
persones  que  usen  correctament  el  model  de  quàntum  per  enfrontar-se  a  totes  les
situacions plantejades. O, el que és el mateix, responen correctament a les qüestions D1 i
D2. En la taula 9.14 (bis) i en el gràfic 9.6 presentem aquests resultats.

Taula 9.14 (bis): Percentatge d'alumnes i professors que han assolit l'indicador de
comprensió  D.  L'indicador  es  considera  assolit  quan  l'estudiant  o  el  professor
responen correctament a les quatre qüestions D1 i D2. 

Grups
experimentals

Grups de control

Indicador de comprensió 2n de bat.
(N=44)
% (sp)

2n de bat.
(N=37)
% (sp)

Grau Telec.
(N=34)
% (sp)

Grau Física
(N=34)
% (sp)

Professors
(N=30)
% (sp)

D.-  S'han  apropiat  d'un
model  de  quàntum  que
permet  recuperar  la
coherència,  cosa  que
suposa concebre els quanta
com ens la propagació dels
quals s'ha d'explicar usant el
model  clàssic  d'ona  i  la
interacció  dels  quals  s'ha
d'explicar  fent  ús del  model
clàssic de partícula.

34,1 (7,1) 2,7 (2,7) 0 (0) 8,8 (4,9) 3,3 (3,3)
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Els  resultats  mostren  que el  percentatge d'alumnes dels  grups experimentals  que ha
assolit un model quàntic correcte és superior a la de la resta de grups de control, que  en
cap cas supera el 10%. Novament, l'assoliment del model per part dels estudiants dels
grups experimentals resulta ser significativament superior al dels altres grups, amb un
valor de α < 0,01 respecte a tots els grups de control. Obtenim així, fins i tot amb un criteri
molt restrictiu, que la unitat contribueix a l'adquisició d'un model qualitatiu funcional de
quàntum.

9.1.2. Resultats que mostren una millora en el nivell de comprensió dels alumnes

Els resultats mostrats fins el moment constaten que un major percentatge dels alumnes
dels  grups  experimentals  han  adquirit  un  model  quàntic  capaç  d'explicar  l'emissió  i
absorció de radiació en diverses situacions. Tanmateix, no il·lustren, de manera global, el
grau de coneixement que tenen d'aquest model.

És per això que en capítol 8, en la pàgina 404 i en la taula 8,3, hem establit un conjunt de
criteris que ens permeten classificar a cada alumne en un dels 6 nivells de comprensió del
model quàntic d'emissió i absorció de radiació.  Una vegada feta aquesta classificació,
podem comparar el percentatge d'alumnes de cada grup que ha estat assignats a cada
nivell,  així  com la  diferència  entre  els  nivells  mitjans  de  cada  grup.  Els  resultats  es
mostren en la taula 9.15.
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Taula 9.15: Percentatge d'alumnes en cada nivell de comprensió del model quàntic
d'emissió i absorció de radiació.

Grups
experimentals

Grups de control

2n de bat. (N=44)
% (sp)

2n de bat. (N=37)
% (sp)

Grau Telec. (N=34)
% (sp)

Grau Física (N=34)
% (sp)

Nivell 0 34,1 (7,1) 59,5 (8,1) 91,2 (4,,9) 41,2 (11,0)

Nivell 1 2,3 (2,,2) 21,6 (6,8) 0 (0) 5,9 (4,2)

Nivell 2 11,3 (4,8) 18,9 (6,4) 8,8 (4,9) 32,4 (9,8)

Nivell 3 15,9 (5,5) 0 (0) 0 (0) 2,9 (2,9)

Nivell 4 27,3 (6,7) 0 (0) 0 (0) 14,7 (6,6)

Nivell 5 9,1 (4,3) 0 (0) 0 (0) 2,9 (2,9)

%  amb  nivell
funcional (3-5)

52,3 (7,5) 0 (0) 0 (0) 20,5 (7,9)

Nivell mitjà 2,3 (1,8) 0,6 (0,8) 0,2 (0,6) 1,5 (1,5)

Observem que el  percentatge d'alumnes dels  grups experimentals  que assoleixen un
nivell  funcional  és  el  major  de  tots  els  grups,  amb una  diferència  de  més  d'un  30%
respecte als estudiants del Grau de Física. A més, ningun alumne dels grups de control de
2n de batxillerat ni del Grau de Telecomunicacions assoleix un nivell funcional. Aquests
resultats  són  coherents  amb  els  obtinguts  anteriorment,  en  els  quals  s'atorgava  als
estudiants dels grups experimentals un major percentatge d'assoliment de l'indicador de
comprensió  B  (el  model  quàntic  d'emissió  i  absorció  de  radiació),  per  sobre  dels
estudiants del Grau de Física (sense diferències estadísticament significatives) i molt per
sobre  dels  estudiants  dels  grups  de  control  de  batxillerat  i  Telecomunicacions  (amb
diferències estadísticament significatives). 

Les diferències entre el percentatge d'alumnes dels grups experimentals i de control que
assoleix un nivell funcional són significatives, amb α < 0,01 en tots els casos. Tanmateix,
quan  es  comparen  els  grups  a  través  del  nivell  mitjà,  es  mantenen  les  diferències
significatives respecte als grups de 2n de batxillerat i Telecomunicacions (α < 0,01), però
la  diferència  respecte  als  resultats  del  grup  del  Grau  de  Física  resulten  menys
significatives (0,1 > α > 0,05).

Encara que la t de Student ens permet concloure que les diferències en l'aprenentatge
dels  alumnes  aconseguides  a  través  de  la  unitat  experimental  són  estadísticament
significatives, cal que esbrinem si són rellevants des del punt de vista educatiu. Aquesta
valoració la farem a través del  tamany de l'efecte (d). L'expressió usada per calcular-los
és:

d=
x̄1− x̄2

s

on s és la desviació ponderada, que es determina a partir de la desviació de cadascun
dels dos grups que es comparen:
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s=√N 1 · s1
2
+N 2 · s2

2

N1+N 2

La taula 9.16 resumeix la interpretació estadística dels valors de d.

Taula  9.16:  Interpretació  dels  valors  del  tamany de l'efecte  (www.cem.org/effect-
size-resources).

Tamany de l'efecte Percentatge del grup de
control que estan per davall

del valor mitjà del grup
experimental

Quantitat de persones d'un
grup de 29 que serien

equivalents al valor mitjà del
grup experimental

0,0 50% 15

0,1 54% 13

0,2 58% 12

0,3 62% 11

0,4 66% 10

0,5 69% 9

0,6 73% 8

0,7 76% 7

0,8 79% 6

0,9 82% 5

1,0 84% 5

1,2 88% 3

1,4 92% 2

1,6 95% 2

1,8 96% 1

2,0 98% 1 (o el 1r de 44)

2,5 99% 1 (o el 1r de 160)

3,0 99,9% 1 (o el 1r de 740)

D'acord  amb  Black  i  Harrison  (2000,  p.  26):  «Els  tamanys  de  l'efecte  típics  en  les
investigacions analitzades estan entre 0,4 i 0,7: un valor de 0,4 significaria que l'alumne
mitjà que pren part en la innovació aconseguiria el mateix aprenentatge que un alumne en
el 35% superior d'aquells no implicats en la innovació». Per a Cohen (1988), si el valor del
tamany de l'efecte de la diferència de dues mitjanes és de 0,2 podem parlar d'un efecte
menut (poc eficaç), d'un efecte mitjà si val 0,5 (moderadament eficaç) i d'un efecte gran
per a valors superiors a 0,8 (molt eficaç). 
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En la taula 9.17 i en els gràfics 9.7, 9.8 i 9.9 presentem el valor del tamany de l'efecte
assolit a través de la unitat experimental.

Taula  9.17:  Tamany  de  l'efecte  assolit  a  través  de  la  unitat  experimental  i
percentatge d'alumnes que queda per baix de l'alumne mitjà del grup experimental.

d Pd

Comparació dels nivells mitjans assolits pels alumnes
dels  grups  experimentals  i  de  control  de  2n  de
batxillerat

1,22 88%

Comparació dels nivells mitjans assolits pels alumnes
del  grup  experimental  i  del  grup  de  control  de
Telecomunicacions

1,56 94%

Comparació dels nivells mitjans assolits pels alumnes
del grup experimental i del grup de control del Grau
de Física

0,48 68%

Gràfic 9.7: Comparació de les distribucions de nivells de comprensió entre el grup
experimental i el grup de control de 2n de batxillerat.
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Gràfic 9.8: Comparació de les distribucions de nivells de comprensió entre el grup
experimental i el grup de control de Telecomunicacions.

Gràfic 9.9: Comparació de les distribucions de nivells de comprensió entre el grup
experimental i el grup de control de Telecomunicacions.

El tamany de l'efecte que obtenim mostra que l'aprenentatge assolit  pels estudiants a
través de la unitat  experimental és molt  major que el  que assoleixen els alumnes del
mateix nivell  a través de l'ensenyament habitual.  Aquest  efecte és major respecte als
estudiants de Telecomunicacions, grau en el qual també es treballa la física quàntica. Fins
i tot,  els resultats mostren que l'aprenentatge assolit  és superior al dels estudiants del
Grau de Física, tot i que la diferència respecte a aquest grup de control és menor.
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Els resultats també posen de manifest que adquirir el model quàntic d'emissió i absorció
de radiació no és senzill, de fet, només l'assoleixen el 52,3% dels estudiants dels grups
experimentals (aproximadament la meitat). Hem de recordar que, d'acord amb Harrison
(2000) aquest és un dels models més complexos, ja que es tracta d'un model de procés
que es recolza, alhora, en altres models (especialment el model d'àtom i de radiació). A
més, la construcció dels models quàntics d'àtom i  de radiació exigeix una comprensió
prèvia de diversos models clàssics, com el model ondulatori de la radiació, que permet
donar sentit a conceptes com freqüència, longitud d'ona o intensitat, que es revisen durant
la unitat. Aquesta connexió amb diversos coneixements previs dificulta l'adquisició dels
nous  models  que  es  pretenen  construir,  i  més  si  tenim en  compte  que  els  alumnes
presenten mancances en la comprensió i ús funcional d'aquests models clàssics previs,
com hem mostrat en comentar les respostes donades pels alumnes en els qüestionaris,
per exemple, en parlar de la interferència.

Es podria pensar que aquestes dificultats contribueixen a generar actituds negatives en
l'alumnat, ja que fins el 34,3% de l'alumnat dels grups experimentals no supera el nivell 0.
Tanmateix, a continuació presentem resultats que mostren que aquesta suposició no és
correcta i que la unitat té un impacte positiu sobre les actituds dels alumnes.

9.2. Resultats que mostren l'impacte de la unitat en els indicadors d'apropiació i en
les actituds dels alumnes

D'acord amb el disseny experimental presentat en el capítol anterior, en aquest apartat
valorem l'impacte que ha tingut el desenvolupament de la unitat en l'apropiació i en les
actituds dels alumnes. 

El qüestionari que hem emprat, Q2-A, s'ha passat a durant el curs 2012-2013 a 6 alumnes
de l'IES Antoni Llidó de Xàbia i a 11 alumnes de l'IES número 1, i durant el curs 2013-
2014 a altres 6 alumnes de l'IES Antoni Llidó i a 10 alumnes de l'IES Número 1. Tots ells
han treballat la unitat experimental. En el cas de l'IES número 1 íntegrament i en el cas de
l'IES  Antoni  Llidó  a  través  d'una  versió  reduïda  que  respectava  les  característiques
fonamentals del disseny (contemplava l'estructura problematitzada, les fites parcials, els
indicadors  de  comprensió  i  els  possibles  obstacles)  però  que suprimia  alguna de  les
activitats del programa-guia. 

En tots els cassos els alumnes han fet el qüestionari després de fer l'examen de la unitat,
concretament en la sessió lectiva següent. El fet que aquesta unitat es treballe a final de
curs  en segon de batxillerat  i  que en aquesta època la  pressió acadèmica sobre  els
alumnes acabe produint absències a les classes, especialment quan preveuen un inici
d'unitat i es troben en període d'exàmens, ha portat a què la quantitat de qüestionaris que
s'han pogut passar siga reduïda.

Totes  les  respostes  han  estat  analitzats  de  manera  independent  per  dos  dels
investigadors, que les han classificades seguint els criteris recollits en la xarxa d'anàlisi.
Després s'ha fet una posada en comú amb la finalitat de millorar la coherència. El grau de
coincidència ha estat elevat (superior al 90%) i la major part de les discrepàncies estaven
produïdes per  l'ambigüitat  de les explicacions.  En aquells  casos en què no ha hagut
coincidència  de  criteri  s'ha  demanat  l'opinió  del  tercer  investigador.  Fet  això,  quan
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persistia  la  discrepància  s'ha  pres  l'opció  contraria  a  la  hipòtesi.  En  la  taula  9.18
presentem els resultats obtinguts, que comentem tot seguit.

Taula 9.18: Resultats del qüestionari Q2-A sobre l'impacte en l'apropiació i en les
actituds dels alumnes

Alumnes (N=33)
% (sp)

a) Sobre l'aspecte o aspectes fonamentals que volíem entendre en
la unitat:

• Fan  referència  al  problema  de  l'emissió  i  absorció  de
radiació.

57,6 (8,6)

• Fan referència al problema de la naturalesa de la llum o de la
matèria.

21,2 (7,1)

• Fan referència a problemes concrets,  no fonamentals, que
s'han abordat o avanços assolits durant el desenvolupament
de la unitat.

12,1 (5,7)

• No fan referència a problemes o avanços assolits durant la
unitat.

9,1 (5,0)

• No contesten. 0 (0)

b) Sobre l'interés que té l'estudi de la unitat de Física Quàntica:

• Indiquen aspectes d'interés aplicat. 30,3 (8,0)

• Indiquen aspectes d'interés relacionats amb la ciència. 33,3 (8,2)

• No fan referència a aspectes d'interés propis de la unitat. 30,3 (8,0)

• No contesten. 6,1 (4,2)

c)  Sobre les característiques de la  manera de treballar  que han
afavorit l'aprenentatge

• Indiquen  característiques  genuïnes  de  l'ensenyament
problematitzat.

78,8 (7,2)

• No  fan  referència  a  característiques  pròpies  de
l'ensenyament problematitzat.

21,2 (7,1)

• No contesta. 0 (0)

Els resultats constaten que la unitat  ha contribuït  a l'apropiació i  a una millora de les
actituds per part de l'alumnat. De fet, més de la meitat dels estudiants (el 57,6%) indica el
problema de l'emissió i/o absorció de radiació com l'aspecte que es volia entendre en la
unitat.  D'entre  ells,  fins  al  21,2%  dels  estudiants  indiquen  un  segon  problema  i  fan
referència a la naturalesa de la llum o de les partícules, que orientava la segona part de la
unitat. Dels que no fan referència al problema de l'emissió i absorció de radiació, el 21,2%
fa referència al problema de la naturalesa de la llum i/o de les partícules materials com a
aspecte que volíem entendre en aquesta unitat. Un 12,1% no ha estat capaç d'indicar
problemes  globals  que  s'hagen  treballat  durant  la  unitat  i  només  han  fet  referència
experiències i avanços concrets treballats durant la unitat (com els espectres dels gasos,
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l'efecte  fotoelèctric,  etc.)  i  el  9,1%  no  han  fet  cap  referència  concreta  a  problemes
abordats o avanços assolits. 

Pel  que fa a l'interés de la unitat,  el  30,3% dels estudiants fan referència a aspectes
d'interés aplicat. Reproduïm algunes de les respostes:

“Act4:  Poder entender muchos objetos tecnológicos que utilizan este fenómeno
como la luz, la televisión, los leds, los láseres, la fosforescencia y fluorescencia.”
“Act24: [...] nos ha ayudado a mejorar y entender en ciertos campos, el láser en
medicina, fotovoltáica...”

I un 33,3% fa referència a aspectes d'interés relacionats amb el coneixement científic,
com l'interés d'establir models universals i coherents:

“Act1: Saber como se comporta la luz.” 
“Act11: Saber si la luz está compuesta por ondas o partículas [...]”
“Act23:  Nos  ayuda  a  entender  los  espectros  que  emite  la  luz  y  nos  hizo
comprender que todo es onda-partícula.”

El reconeixement del canvi paradigmàtic que va suposar la física quàntica:
“Act3: Estudiar los métodos de investigación  que fueron impuestos por científicos
como Planck.” 
“Act27: Demostrar que existen otras maneras de pensar aparte de la física clásica
[...].”

O la identificació de l'activitat científica com un procés de construcció contínua:
“Act32: [...].  Además,  hay muchas cosas nuevas por  descubrir  en  este  mundo
cuántico.”

No hem admés com a vàlides, i representen el 30,3% de les respostes, aquelles que no
indiquen aplicacions concretes:

“Act17: Alguns dels interessos que té aquesta unitat ens explica alguns fenòmens
com el principi d'incertesa i els avanços que ha provocat en la medicina”.
“Act22:  Saber  com  funciona  l'emissió  i  recepció  de  la  llum  i  totes  les  seues
aplicacions possibles.”
“Act28: Entender todos estos mecanismos es fundamental para comprender como
se explican las observaciones realizadas experimentalmente.”

O  que  únicament  citen  aspectes  conceptuals  desenvolupats  en  la  unitat,  sense  fer
referència a cap problema d'interés:

“Act 2: El interés estaba en mejorar el entendimiento de los movimientos ya que
los cuantos se podían desplazar como ondas y comportar como partículas.”
“Act12: Conocer el comportamiento dual de la luz. Desarrollar nuevos productos.”

En  referència  a  les  característiques  de  la  unitat  que  han  contribuït  a  la  millora  de
l'aprenentatge, fins el 78,8% dels estudiants fan referència a aspectes genuïns del treball
per investigació guiada. Reproduïm tot seguit algunes de les respostes per il·lustrar amb
major detall que identifiquen aquests aspectes de manera explícita tot i no haver fet cap
activitat ni comentari de metanàlisi de l'ensenyament:

“Act1: [...]  ver  poco  a  poco  los  modelos  que  han  habido  respecto  al  tema,
partiendo desde la física clásica hasta el modelo cuántico.”
“Act5: Ha estado bién darlo cronológicamente para entender los comienzos y el
porqué se rechazaron o no las diferentes teorías.”
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“Act8:  Ha sido muy importante realizar prácticas para poder comprender mejor
todos los fenómenos estudiados, así como la observación de resultados reales
obtenidos en laboratorios.”
“Act10: Ha favorecido el aprendizaje el poner ejemplos de cosas más cotidianas,
más cercanas a nosotros.”
“Act13:  La  forma de trabajar  este  tema me parece muy efectiva,  presentar  un
problema y paso por paso resolverlo, pensamos primero en qué ocurre, después
porqué y llegar a una conclusión.”
“Act21: L'establiment per part dels propis alumnes (de) les teories que han de ser
comprovades i la recerca d'un cos coherent de coneixements, que lligue la física
clàssica amb la quàntica.”
“Act23:  El  que  no  solo  hayamos  hecho  teoría  sino  también  algunos  “mini
experimentos”  y  que  tuviéramos  que  pensar  nosotros  los  problemas  y  hacer
recapitulaciones.”
“Act27:  [...]  El  conducir  al  alumno hacia la solución de los problemas mediante
preguntas y experiencias guiadas [...]”

Només  el  21,2%  dels  alumnes  no  ha  identificat  ninguna  de  les  característiques  de
l'ensenyament a través d'unitats amb una estructura problematitzada com a aspectes que
han contribuït a la millora de l'aprenentatge. En aquest sentit, hem de dir que no hem
donat  per vàlides les respostes que fan referència a l'ús de material  multimèdia, com
imatges, vídeos, simulacions o presentacions, en tant que entenem aquests materials com
un suport i no com una característica genuïna de l'ensenyament problematitzat (de fet,
també s'usen en l'ensenyament habitual i s'adjunten com a material addicional per part
d'algunes editorials).

Tot  i  que  no  hem  pogut  comptar  amb  resultats  de  grups  de  control,  sí  que  podem
comparar els resultats obtinguts amb els que s'ha obtingut en altres investigacions. En la
taula 9.19 presentem conjuntament els nostres resultats i els obtinguts per Osuna i altres
(2007).
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Taula 9.19: Comparació de  l'impacte en l'apropiació i en les actituds dels alumnes a
través de la unitat “Com s'emet o absorbeix radiació?” i la unitat “Com veiem? Com
podem veure millor?” (Osuna i altres, 2007).

Alumnes
Quàntica 
(2n bat.) 
(N=33)
% (sp)

Alumnes Òptica
(3r ESO)
(N=127)
% (sp)

a)  Sobre  l'aspecte  o  aspectes  fonamentals  que  volíem
entendre en la unitat

• Fan  referència  al  problema  al  voltant  del  qual
s'estructura la unitat

78,8 (7,1) 76 (4)

• Fan referència a altres aspectes de la unitat 12,1 (5,7) 20 (3)

• No responen o dona una resposta sense significat 9,1 (5,0) 4 (1)

b)  Sobre  l'interés  que  té  l'estudi  de  la  unitat  de  Física
Quàntica

• Indiquen aspectes d'interés aplicat o relacionat amb
la ciència

63,6 (8,4) 26 (4)

• No responen o donen una resposta sense relació
amb la unitat

36,4 (8,4) 74 (4)

c) Sobre les característiques de la manera de treballar que
han afavorit l'aprenentatge

• Indiquen  característiques  genuïnes  de
l'ensenyament problematitzat

78,8 (7,1) 42 (4)

• No responen  o  no  fan  referència  característiques
pròpies de l'ensenyament problematitzat

21,2 (7,1) 58 (4)

Com es pot observar, per als alumnes que han seguit la unitat de física quàntica hem
considerat que feien referència al problema al voltant del qual s'estructura la unitat tant si
indicaven l'emissió o absorció de llum com si feien referència a la naturalesa de la llum o
la matèria, ja que la unitat té dues parts i cadascuna d'elles s'estructura al voltant d'un
d'aquests dos problemes. Pel que fa a l'interés de la unitat, hem sumat les respostes que
feien referència a aplicacions tecnològiques o fenòmens quotidians amb les que feien
referència a aspectes relacionats amb la ciència. Fets aquests agrupaments de respostes
aconseguim identificar sense ambigüitats cadascun dels ítems valorats.

Si bé és cert que la comparació d'alumnes de 2n de batxillerat amb alumnes de 3r d'ESO
afavoreix a la nostra hipòtesi, ja que s'espera d'ells un major interés en la matèria i una
major capacitat per recordar els aspectes d'interés i per adonar-se'n de les diferències
respecte a l'ensenyament habitual, cal dir que hem usat aquestes dades com a referència,
donada la mancança de resultats referents a grups de control. La nostra finalitat no és, per
tant, comparar els resultats assolits per ambdós grups sinó aprofitar resultats obtinguts en
investigacions en les quals s'han usat els mateixos instruments.

En  la  taula  es  pot  veure  que  la  quantitat  d'alumnes  que  fa  referència  al  problema
estructurant de la unitat és molt semblant en ambdós casos (78,8% en el cas de la unitat
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de quàntica i 76% en el cas de la unitat d'òptica). Més grans són les diferències en els
altres dos aspectes valorats. En referència a l'interés de la unitat, el 63,6% dels alumnes
que han estudiat la unitat de física quàntica apunten aspectes d'interés relacionats amb la
unitat mentre que només ho fan el 26% dels que han estudiat la unitat d'òptica. Per últim,
quan es demana als alumnes que valoren quines característiques de la unitat han afavorit
l'aprenentatge fins el 78,8% dels estudiants que han seguit la unitat de física quàntica
mencionen característiques genuïnes de l'ensenyament problematitzat mentre que només
ho fan el 42% dels estudiants que han seguit la unitat d'òptica. 

L'anàlisi  dels  llibres  de  text  (taula  6.19,  pàgina  299)  més  comuns  en  l'ensenyament
habitual mostrava que aquests no fan referència a cap problema conductor que servisca
per  estructurar  la  unitat,  alhora  que  tampoc  contemplen  les  característiques  de
l'ensenyament  problematitzat.  A  través  de  la  unitat  problematitzada,  el  78,8%  dels
estudiants sí identifiquen el problema (o problemes) que han guiat la investigació durant la
unitat.  A més,  el  78,8% atribueix l'aprenentatge assolit  a característiques genuïnes de
l'ensenyament problematitzat, no contemplades en els llibres de text.

Aquests resultats representen indicis de què la unitat “Com s'emet o absorbeix radiació?”
contribueix a una millora en els indicadors d'apropiació i en les actituds dels alumnes més
profunda que la que es pot assolir a través de l'ensenyament habitual. 
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En aquesta memòria es presenta el treball portat a terme durant set anys amb l'objectiu
de dissenyar i posar a prova una unitat de física quàntica en 2n de batxillerat que permeta
als alumnes adquirir i usar de manera significativa un model quàntic d'emissió i absorció
de radiació i un model de quàntum. Els resultats obtinguts en cadascuna de les fases ens
permeten concloure que:
• Es  pot  dissenyar  una  unitat  amb  una  estructura  problematitzada  per  a

l'ensenyament de la física quàntica en 2n de batxillerat. El protocol seguit per fer-ho
ha demostrat ser eficaç una vegada més. En el nostre cas ha consistit en:
◦ Plantejar el problema de l'emissió i absorció de radiació, formulat de manera

interrogativa a través de «Com s'emet i absorbeix la llum?», com a problema
estructurant de la unitat al voltant del qual organitzar l'ensenyament de la física
quàntica en 2n de batxillerat.

◦ Establir com a objectiu clau, i com a conseqüència del problema estructurant,
que  els  alumnes  s'apropien  d'un  model  quàntic  capaç  d'explicar  l'emissió  i
absorció de radiació pels àtoms, així com d'un model de quàntum coherent amb
la  interpretació  de  Copenhaguen.  Aquesta  apropiació  va  més  enllà  de  la
comprensió del model i implica l'ús amb capacitat predictiva i explicativa. De fet,
aquesta característica d'instruments en què es fonamenten els pensaments dels
alumnes  fan  que  aquests  models  siguen  especialment  adients  per  a
l'ensenyament de la física quàntica.

◦ Identificar les fites parcials que és necessari assolir per apropiar-se dels models
quàntics establits com a objectiu d'aprenentatge, els indicadors de comprensió
que  ens  permetran  valorar  si  aquestes  fites  parcials  s'estan  assolint  i  els
possibles obstacles que caldrà superar.

◦ Dissenyar una estratègia, recollida de manera resumida en l'índex de la unitat,
que permeta  avançar  en  el  problema plantejat  i  que siga  coherent  amb les
característiques d'una investigació científica.

• El  problema  estructurant,  l'objectiu  clau,  les  fites  parcials,  els  indicadors  de
comprensió i els possibles obstacles identificats i establits durant el disseny de la
unitat són didàcticament rellevants perquè:
◦ La major part dels alumnes no assoleixen els indicadors de comprensió a través

de l'ensenyament habitual. Això és especialment rellevant per als alumnes de
2n de batxillerat, que o bé no disposen d'un model per explicar els fenòmens
quàntics d'emissió i  absorció de radiació o bé tenen un model  que usen de
manera  incorrecta,  incorrent  fins  i  tot  en  concepcions  errònies  sobre  l'àtom
quàntic  o  la  radiació.  A  més,  no  han  adquirit  un  model  quàntic  capaç
d'interpretar el comportament de la radiació i dels electrons i continuen atribuint-
los un comportament clàssic (d'ona o de partícula) o un comportament dual
(d'ona i partícula al mateix temps); no coneixen en detall els problemes històrics
que van portar a l'establiment de les primeres hipòtesis quàntiques i tampoc
identifiquen els problemes que va tindre la comunitat científica per acceptar-les.
Aquests  resultats  s'han  posat  de  manifest,  de  manera  més  acusada,  en
estudiants  del  primer  curs  del  Grau  de  Telecomunicacions.  Sí  que  són
considerablement millors els resultats obtinguts amb els estudiants del Grau de
Física, especialment en els aspectes històrics. També milloren en l'ús del model
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quàntic d'emissió i absorció de radiació, presentant dificultats principalment a
l'hora  d'interpretar  l'absorció  o  d'usar  el  model  de  manera  coherent  per
interpretar  totes  les  característiques  dels  espectres.  Tot  i  això,  els  models
quàntics de radiació  i  electró  que han adquirit  continuen identificant-se amb
models clàssics o amb una barreja d'ells.

◦ La  major  part  dels  professors  no  disposen  d'un  model  quàntic  d'emissió  i
absorció de radiació ni d'un model de quàntum, d'acord amb el que establim en
els indicadors de comprensió. Així, no són capaços d'interpretar fenòmens com
els espectres sense incórrer en concepcions errònies, centrades especialment
en l'àtom quàntic i  en el mateix procés d'emissió i  absorció. Pel que fa a la
radiació, la major part dels professors li atribueixen una naturalesa dual (d'ona i
de partícula) o una naturalesa ondulatòria clàssica. En canvi, als electrons els
atribueixen  naturalesa  corpuscular,  com  correspon  a  la  concepció  clàssica
d'aquests ens.  

◦ Els llibres de text no contemplen els obstacles que cal superar per a l'adquisició
del model quàntic d'emissió i absorció de radiació i del model de quàntum. A
més, l'ensenyament que presenten és marcadament formulístic i aproblemàtic,
sense un problema estructurant i sense una lògica problematitzada. Això afecta
fins  i  tot  a  la  presentació  dels  models  atòmics  de  Thomson  i  Rutherford,
anteriors a la quantitatzació de l'energia, que s'introdueixen sense respectar els
models històrics i sense mostrar la capacitat que tenen per explicar resultats
experimentals. Pel que fa a conceptes quàntics centrals del model d'emissió i
absorció, com el concepte de fotó, s'introdueix des d'una perspectiva històrica
que transmet una imatge de creixement lineal, allunyada de les concepcions
actuals sobre la ciència i el coneixement científic. En el cas concret del model
d'emissió i absorció de radiació els llibres de text presenten mancances que
dificulten  l'aprenentatge  i  poden  contribuir  a  la  formació  de  concepcions
errònies. Alguns exemples són el fet de no fer referència a què la interacció
entre matèria i radiació té lloc a través de processos individuals que impliquen
un únic fotó i un únic àtom (o electró), no interpretar la intensitat de la radiació
emesa pels gasos o no treballar fenòmens com els espectres d'absorció (on es
posa de manifest que un àtom no pot absorbir radiació de qualsevol freqüència).
Respecte  al  model  de  quàntum,  els  llibres  de  text  no  presenten  un  model
concret  amb  capacitat  explicativa,  sinó  que  es  limiten  a  exposar  diversos
models  que  no  s'usen  per  explicar  resultats  experimentals.  Finalment,  i  de
manera coherent amb el tipus d'ensenyament dels llibres de text, les activitats
que  es  proposen  als  alumnes  en  les  PAU  són  de  caràcter  marcadament
formulístic  o  memorístic,  amb  escassa  presència  d'activitats  que  demanen
interpretacions  significatives.  A  més,  aquestes  activitats  es  centren
especialment en dos aspectes: l'efecte fotoelèctric i  la dualitat de de Broglie,
deixant de banda altres aspectes o aplicacions dels models objecte d'estudi.

• La  posada  en  pràctica  d'una  unitat  amb  una  estructura  problematitzada  per  a
l'ensenyament  i  aprenentatge  de  la  física  quàntica,  basada  en  les  conclusions
obtingudes  en  la  primera  part  d'aquesta  investigació,  produeix  millores
significatives respecte a l'ensenyament habitual. En concret:
◦ Permet  que  els  estudiants  adquiresquen  una  major  comprensió  del  model

quàntic d'emissió i absorció de radiació i del model de quàntum i que siguen
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capaços d'usar-lo  correctament en situacions diverses.  Si  bé  és  cert  que el
temps dedicat al desenvolupament de la unitat és major al que s'hi dedica en
l'ensenyament habitual, cal destacar que l'aprenentatge assolit a través d'aquest
és  molt  escàs.  És  per  això  que  hem  comparat  l'aprenentatge  assolit  pels
alumnes dels grups experimentals amb el d'estudiants universitaris i  amb els
coneixements que tenen de física quàntica els mateixos professors de Física i
Química. Els resultats mostren que l'adquisició del  model  quàntic d'emissió i
absorció de radiació per part dels estudiants experimentals és significativament
millor als dels estudiants experimentals de batxillerat i Telecomunicacions i no
és significativament diferent al que tenen els estudiants de Mecànica Quàntica
del Grau de Física i al coneixement dels professors, tot i  que el percentatge
d'adquisició del model d'emissió i absorció de radiació per part dels alumnes
experimentals és major.  Pel  que fa al  model  de quàntum, les diferències en
l'adquisició del model entre els estudiants experimentals i la resta de col·lectius
és  estadísticament  significativa  en  tots  els  cassos.  A  més,  si  ampliem  la
comparació i valorem no només el percentatge d'alumnes que han assolit  el
model quàntic d'emissió i absorció de radiació, sinó també el nivell mitjà assolit
pels alumnes (al qual hem dedicat la major part del temps i les activitats durant
la  unitat)  obtenim  diferències  significatives  amb  un  tamany  de  l'efecte
estadísticament significatiu, tant respecte als alumnes de control de batxillerat
com  respecte  als  estudiants  del  Grau  de  Telecomunicacions.  En  aquest
aspecte, les diferències respecte als estudiants de Mecànica Quàntica no són
estadísticament significatives, tot i ser favorables al grup experimental. Que les
diferències siguen significatives respecte a alumnes del mateix nivell educatiu i
que no hi haja diferències significatives respecte als coneixements que tenen
els professors o els que han adquirit els estudiants de Mecànica Quàntica del 4t
curs del Grau de Física avala la rellevància didàctica de la unitat per a l'estudi
de la física quàntica.

◦ Contribueix a l'adquisició dels indicadors d'apropiació i genera actituds positives
en els alumnes. Com hem constatat, fins el 78,8% dels estudiants identifiquen
almenys  un  dels  problemes  fonamentals  abordats  en  la  unitat  (el  57,6%
assenyala el problema de l'emissió i absorció de radiació), problema que ni tan
sols es planteja en l'ensenyament habitual, i el 63,6% indica aspectes d'interés
de caràcter científic o aplicat que té l'estudi d'aquesta unitat. Un alt percentatge
d'estudiants  (el  78,5%)  fan  referència  a  característiques  pròpies  de
l'ensenyament problematitzat – no contemplades en l'ensenyament habitual –
com a trets propis de la unitat que han afavorit l'aprenentatge. Així mateix, els
resultats  obtinguts  en  valorar  l'impacte  de  la  unitat  sobre  els  indicadors
d'apropiació i les actituds dels alumnes són millors que els aportats en altres
investigacions sobre unitats problematitzades.

Les evidències  presentades,  tant  sobre  els  estudiants  com sobre  els  professors  i  els
llibres de text, constaten que la unitat problematitzada presentada en el capítol 7 d'aquest
treball és vàlida per a millorar l'ensenyament de la física quàntica en el batxillerat. 

No hem d'oblidar, tanmateix, que hi ha aspectes en els quals no s'han obtingut resultats
positius. El percentatge d'assoliment de les fites parcials i els indicadors de comprensió
que fan referència a aspectes històrics (els problemes que estan en l'origen de la física
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quàntica  i  les  dificultats  de  la  comunitat  científica  per  acceptar  els  primers  models
quàntics,  especialment  el  concepte de fotó)  ha estat  baix,  pròxim al  35% en ambdós
casos. És més, sobre les dificultats per acceptar el concepte de fotó ni tan sols s'han
assolit  diferències  significatives  respecte  als  estudiants  de  batxillerat  dels  grups  de
control. Això ens obliga a replantejar-nos la manera en què hem abordat aquests aspectes
i a seguir investigant i modificant la unitat per arribar a resultats positius no només en
l'adquisició de models quàntics, sinó també en la comprensió del procés històric que va
portar a l'establiment d'aquests.

Així mateix, aquesta investigació obre noves perspectives de treball que han de contribuir
a l'extensió i generalització del treball realitzat:
• Els models quàntics que ací es presenten són útils per explicar l'emissió i absorció

de radiació i el comportament dels quàntums lliures. Ara bé, el model de quàntum
introduït  no és funcional  quan s'aplica a l'explicació  de l'estructura  atòmica.  Es
requereix ampliar aquesta investigació per establir un model de quàntum que done
compte  de l'existència dels orbitals atòmics, però no només des d'una perspectiva
descriptiva,  sinó  que  siga  funcional  i  permeta  explicar,  almenys,  els  processos
d'emissió i absorció de radiació per als quals s'ha usat el model de Bohr.

• No  hem  d'oblidar  que  alguns  estudiants  de  Física  de  2n de  batxillerat  també
estudien la matèria de Química en el mateix curs, en la qual s'aborda especialment
el  problema de l'estructura atòmica.  Aquest  fet  no pot passar desapercebut.  La
investigació ha de contribuir a dissenyar una unitat per a la matèria de Química que
introduïsca correctament els models atòmics que no contemplen la quantització de
l'energia  i  que  aprofite  com  a  punt  de  partida  per  introduir  posteriorment  la
quantització. La seqüència ha de ser, alhora, coherent amb el que hem presentat
en aquest treball, de manera que es permeta als alumnes partir dels coneixements
ja adquirits per aprofundir en l'estudi de la física quàntica.

• Hem  tingut  problemes  importants  per  trobar  professors  que  col·laboren  en  la
posada en pràctica de la unitat, fins i tot per passar algun qüestionari als alumnes
després d'impartir la unitat o per respondre ells mateixos als qüestionaris. El fet que
la unitat s'impartisca, habitualment, al final del curs en 2n de batxillerat ha contribuït
a agreujar aquests problemes. Es requereix que es reformule l'estructura d'aquest
curs  per  part  del  professorat  de  manera  que  les  unitats  de  física  moderna  no
queden relegades a les darreres setmanes i condicionades al temps que quede per
impartir-les. Així mateix, la investigació ha de contribuir a fomentar una visió més
quotidiana  de  la  física  quàntica,  mostrant  en  quina  mesura  està  present  en  el
nostre entorn, i allunyant-la del caràcter merament acadèmic o anecdòtic que de
vegades se li atribueix. Això contribuiria, segurament, a augmentar la seguretat del
professorat per treballar la física quàntica.

Ja fa un segle que es van establir els models quàntics treballats en aquesta unitat però en
els cursos introductoris de física quàntica continua parlant-se de dualitat ona-partícula, de
què la matèria de vegades és ona i unes altres vegades corpuscle, etc. Actualment, el
desenvolupament de la física quàntica, i l'èxit experimental, fa que s'hagen de superar
aquestes ambigüitats i contradiccions de fa un segle. Els quàntums no s'han de concebre
com ens estranys, realitats acadèmiques allunyades de la realitat quotidiana, sinó com un
model  que  ha  portat  avanços  tecnològics  i  socials  que  formen  part  de  la  nostra
quotidianitat.
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Capítol 10. Conclusions i perspectives

Per últim, és fonamental destacar que la investigació didàctica s'ha de projectar cap als
centres educatius i ha de contribuir al canvi metodològic que es planteja com a objectiu.
Per aconseguir-ho, és imprescindible que el professorat en actiu forme equips de treball
que exploren i posen en pràctica en l'aula les propostes que es fan des de la investigació,
tasca per  a  la  qual  haurien de comptar  amb l'assessorament i  guia d'algun professor
investigador expert. Amb això, no només contribueixen a l'aplicació dels avanços sinó que
participen del mateix procés d'investigació. L'autor d'aquest treball i el grup d'investigació
didàctica de la Universitat d'Alacant està immers, en aquest moments, en aquesta tasca
de difusió.
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ANNEXOS

ANNEX  I:   QÜESTIONARIS  EMPRATS  DURANT  LA
INVESTIGACIÓ

QÜESTIONARI Q1-A

A1.- A finals del s. XIX i principis del s. XX un conjunt de resultats experimentals no podien ser explicats per
la física acceptada en aquell  moment. L'explicació d'aquests fets portà al  desenvolupament de la física
quàntica. Alguns d'ells són els que s'indiquen tot seguit:

• Els espectres dels gasos:
• L'efecte fotoelèctric:
• L'efecte Compton:
• La flourescència i la fosforescència:

Pots indicar quins aspectes d'aquests fenòmens no podia explicar la física clàssica?

Si en coneixes més, afegeix-los en la part de darrere del full.

B1.-  En  la  imatge  de  la  dreta  es  representen  les  energies  dels  estats
estacionaris d’un àtom d’hidrogen.
En un recipient  disposem de milions d'àtoms d'hidrogen que es troben en
l’estat de menor energia, l’estat fonamental que se’n diu. 

a) Si  il·luminem per uns instants el  recipient  amb llum monocromàtica els
fotons de la qual tenen 10,2 eV, què els passarà als àtoms del gas?

b) Si  il·luminem per uns instants el  recipient  amb llum monocromàtica els
fotons de la qual tenen 13 eV, què els passarà als àtoms del gas? 

B2.-  Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  es  porta  als  àtoms  d'hidrogen
continguts  en  un  recipient  a  l'estat  estacionari  de  -1,51  eV.  Seguidament
s'observa amb l'espectroscopi la llum que emet eixe gas. Què s'observarà?
(tria una resposta):

 Una línia d'un sol color (llum d'una sola freqüència).
 Diverses línies de colors (llum d'unes poques freqüències).
 Un  espectre  continu,  com  l'arc  de  Sant  Martí  (llum  de  totes  les

freqüències).
Justifica la teua resposta:

B3.- Com expliques que en l'espectre d'un gas hi haja línies més intenses que altres?

Fotografia de l'espectre de l'heli obtinguda en un laboratori escolar. En color en el qüestionari.
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B4.-  Experimentalment s'ha determinat  que l'energia mínima que ha de tenir  un fotó per a extraure un
electró d'un metall donat és e 8·10-19J. 

 Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?

 I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?

 I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

C1.- La hipòtesi d'Einstein del fotó lluminós va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica. De fet,
va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. Quins arguments o  evidències tenien per no acceptar-la?

D1.- Com imagines – sent coherent amb el que estableix la física quàntica – la llum que viatja des d'un focus
emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un obstacle amb un forat pel mig? 

D2.- Imagina que fem l'experiment que es mostra en la figura: amb un canó d'electrons llancem un electró
cap a una barrera que conté dos orificis. Situat darrere de cada orifici hi ha un detector d'electrons (D1 i D2)
que detecta però no atura els electrons. Més endavant hi ha una pantalla que permet detectar el punt on
impacten els electrons.

Llancem un electró i és detectat en l'orifici superior (pel detector D1, en el punt indicat en la figura), podem
afirmar  que  impactarà en  la  posició  X de  la  pantalla  perquè  està  seguint  una trajectòria  recta  com la
mostrada en el dibuix? Justifica la teua resposta.
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QÜESTIONARI Q2-A

Hem acabat fa poc la unitat de Física Quàntica i et demanem que faces una valoració
d'alguns aspectes de l'ensenyament que ens seran útils per millorar-la.

Et demanem que lliges amb cura cadascuna de les preguntes i  que respongues amb
sinceritat. El qüestionari és individual i anònim.

Moltes gràcies per la teua col·laboració!

a) Quin aspecte o aspectes fonamentals volíem entendre en la unitat de Física Quàntica?

b) Quin interés té l'estudi que hem fet en la unitat de Física Quàntica?

c) Indica les característiques de la manera de treballar aquesta unitat que, en la teua
opinió, han afavorit l'aprenentatge.
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QÜESTIONARI Q1-P

A1.-  Pots  dir  aparells  tecnològics  i  fenòmens  quotidians  el  funcionament  dels  quals  estiga  basat  en
fenòmens quàntics? 

Comentari: En cas que no siga evident el motiu pel qual es considera quàntic el funcionament de
l'aparell: 
Indica quin aspecte del funcionament d'eixos aparells està basat en la física quàntica.

B1.- En aquesta imatge (es facilita al professor el diagrama de la imatge
de la  dreta)  es representen les energies dels  estats  estacionaris  d’un
àtom d’hidrogen. Reconeixes el diagrama? Et resulta familiar?
En un recipient disposem de milions d'àtoms d'hidrogen que es troben en
l’estat de menor energia, l’estat fonamental que se’n diu. Il·luminem per
uns instants el recipient amb llum els fotons de la qual tenen energies
compreses entre 1eV i 12eV:
a) Què els ocorrerà als àtoms del gas?
b) Què observaríem si fem la descomposició espectral de la llum després
de travessar el recipient que conté el gas?

B2.-  Mitjançant  una  descàrrega  elèctrica  se'ls  comunica  als  àtoms
d'hidrogen continguts en un recipient l'energia necessària per arribar a
l'estat estacionari de -1,51eV. En observar amb l'espectroscopi la radiació
que emet posteriorment el gas, què s'observarà?

B3.- (Es facilita al professor la imatges dels espectres atòmics de la dreta i
es comenta que es tracta dels espectres de tres gasos i que en tots ells es poden veure unes línies més
intenses i  altres més febles) Com expliques que en l'espectre d'un gas hi haja línies més intenses que
altres?

Fotografia dels espectres de l'heli, neó i oxigen (de dalt cap avall) obtinguda en un laboratori escolar. En
color en el qüestionari.
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C1.- Aquesta imatge, extreta d'un llibre de text de 2n de batxillerat, mostra un “esquema”. Coneixes com era
el dispositiu experimental real amb que es va estudiar aquest fenomen?

C2.- Pots explicar amb les teues paraules el significat de l'equació que apareix baix de l'esquema?

Comentari: Si no dóna a entendre que el fotó incident i el dispersat són el mateix o fotons diferents:
Els dos són el mateix fotó o són fotons diferents?

C3- Què creus que aporta de novedós l'efecte Compton al desenvolupament de la mecànica quàntica que
no aportava ja l'efecte fotoelèctric? 
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QÜESTIONARI Q2-P

A1.- Els llibres de text generalment mencionen l'efecte fotoelèctric i els espectres d'emissió dels gasos com
fets experimentals que la física clàssica no va poder explicar i que van donar lloc a la física quàntica. Els
fenòmens i  experiments següents també van posar en qüestió els principis  clàssics.  Pots indicar  quins
aspectes d'aquests fenòmens no podia explicar la física clàssica?

• La florescència i la fosforescència:
• L'emissió radioactiva:
• L'efecte Compton:
• L'experiment de Franck i Hertz:
• La naturalesa dels raigs X:

B1.- Experimentalment s'ha determinat que l'energia mínima que ha de tenir un fotó per a extraure un 
electró d'un metall donat és de 8·10-19J. 

a) Quants electrons podrem arrancar si llancem 1000 fotons de 8·10-19J cadascun?
b) I si llancem 2000 fotons amb 4·10-19J cadascun?
c) I si llancem 500 fotons amb 16·10-19J cadascun?

C1.- La hipòtesi d'Einstein del fotó lluminós va rebre un fort rebuig per part de la comunitat científica. De fet,
va tardar quasi 20 anys en ser acceptada. A què creus que fou degut eixe rebuig?

D1.- Com imagines – sent coherent amb el model quàntic actual de radiació –la llum que viatja des d'un
focus emissor i que impacta en una pantalla? I en el cas que hi haja un obstacle amb un forat menut pel
mig? 

Representa-ho amb dibuixos i explica-ho amb paraules.

D2.- Es diu que “Un electró està en tot moment ocupant una posició en una trajectòria però no és possible
saber  eixa  posició  amb molta  precisió  perquè  en mesurar-la  l'estem modificant”.  Expressa  el  teu  grau
d'acord o desacord amb aquesta afirmació.
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ANNEX II: QÜESTIONS USADES EN ALTRES QÜESTIONARIS I
DESCARTADES

PER A ESTUDIANTS

1.- Quins fets experimentals van posar en entredit la validesa de la física clàssica i van
portar al desenvolupament de la física quàntica? Indica quins aspectes de dits fenòmens
no es podien explicar a la llum de la teoria clàssica. (No et limites a tres. Si en coneixes
més, per favor, exposa'ls.)
1r fet experimental: _______________________________
Aspectes que no podia explicar la física clàssica:

2n fet experimental: _______________________________
Aspectes que no podia explicar la física clàssica: 

3r fet experimental: _______________________________
Aspectes que no podia explicar la física clàssica: 

2.-  Quan  parlem  de  Física  ens  referim  a  la  mecànica,  la  termodinàmica,
l'electromagnetisme,  etc.  però  també parlem de  Física  Quàntica.  Són  dues  “físiques”
diferents? Per quin motiu es fa eixa distinció? 

3.-  En  estudiar  experimentalment  l'emissió  d'electrons  per  un  metall  quan  sobre  ell
incideix llum (efecte fotoelèctric) s'obtenen els següents resultats experimentals:

● L'emissió dels electrons és pràcticament instantània, no hi ha un retard apreciable
entre l'instant en què la placa metàl·lica és il·luminada i l'instant en què s'emeten
els electrons.

● L'energia  dels  fotoelectrons  emesos  és  funció  de  la  freqüència  de  la  radiació
incident.

● Per sota d'una determinada freqüència la radiació incident no produeix cap emissió
d'electrons.

● La quantitat d'electrons emesos augmenta en augmentar la intensitat de la llum
incident, sempre que se supere una freqüència mínima.

Quins d'aquests resultats no es poden explicar fent ús de la teoria ondulatòria de la llum?
Justifica la teua resposta amb el màxim detall possible.

4.-  En escalfar un poc de NaCl en una flama i  analitzar la llum emesa mitjançant un
espectroscopi es veu una línia lluminosa groga. Explica la formació d'aquesta llum groga.
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5.- Tenim un recipient que conté milions d'àtoms d'hidrogen
que es troben en el seu estat fonamental. En la imatge de la
dreta es representen els nivells energètics de l'electró  en
aquest àtom. 

• Si il·luminem per uns instants el recipient amb llum
monocromàtica els fotons de la qual tenen 12,09 eV,
quin espectre emetrà popsteriorment el gas?

• Si il·luminem per uns instants el recipient amb llum
monocromàtica els  fotons de la  qual  tenen 13 eV,
quin espectre emetrà posteriorment el gas? 

6.- Has estudiat l'efecte Compton? En cas afirmatiu, què creus que aporta de novedós
l'efecte Compton a la mecànica quàntica que no aportava ja l'efecte fotoelèctric?

7.- Què és la llum? Si ho hagueres d'explicar a una altra persona, què li diries? Sigues tan
clar com pugues i ajudat de dibuixos, esquemes, etc. si ho consideres necessari.

8.- Indica aparells tecnològics o fenòmens quotidians el funcionament dels quals estiga
basat en fenòmens quàntics.

9.- Un electró en un àtom està en tot moment ocupant un posició sobre una trajectòria.
Ara bé, no és possible determinar amb bona precisió aquesta posició perquè en fer-ho la
modifiquem. Quina és la teua opinió al respecte.

10.- La forma de l'orbital p és la que apareix a la imatge. Podem trobar
l'electró fora de la zona ombrejada?
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PER A PROFESSORS

1.- A finals del segle XIX i principis del segle XX tot un conjunt de fets experimentals no
podien ser explicats per la física acceptada en eixe moment. Els intents per explicar-los va
portar  al  desenvolupament  de  la  física  quàntica.  Pots  indicar  quins  van  ser  aquests
fenòmens problemàtics? 

2.- Podem imaginar un metall com un núvol d'electrons que són atrets per ions positius
que es troben en els vèrtex d'una xarxa cristal·lina. Per tant, per arrancar electrons al
metall  cal que els proporcionem energia. Una persona afirma que, com que la llum té
energia, sempre que il·luminem el metall li arrancarem electrons. A més, quan més temps
l'il·luminem més electrons li arrancarem. Estàs d'acord amb aquesta afirmació?

3.- En escalfar un poc de clorur de sodi en una flama es pot observar que es forma una
llum groga. Com expliques l'aparició d'aquesta llum groga? 

4.- Tenim un recipient que conté milions d'àtoms d'hidrogen
que es troben en l'estat fonamental. En la imatge de la dreta
es representen els nivells energètics de l'electró en aquest
àtom. 
• Si  il·luminem el  recipient  amb llum monocromàtica

els fotons de la qual tenen 12,09 eV, quin espectre
emetrà el gas?

• Si  il·luminem el  recipient  amb llum monocromàtica
els  fotons  de  la  qual  tenen  13  eV,  quin  espectre
emetrà el gas? 

5.- Coneixes l'efecte Compton? Què creus que aporta de novedós l'efecte Compton a la
mecànica quàntica que no aportava ja l'efecte fotoelèctric? 

6.- Què és la llum? Si ho hagueres d'explicar a una altra persona, què li diries? Sigues tan
clar com pugues i ajudat de dibuixos, esquemes, etc. si ho consideres necessari.

7.- Indica aparells tecnològics o fenòmens quotidians el funcionament dels quals estiga
basat en fenòmens quàntics.

8.- Una persona afirma que és impossible determinar amb bona precisió la posició d'un
electró en un àtom perquè en fer-ho la modifiquem. Quina és la teua opinió al respecte?

9.- La forma de l'orbital p és la que apareix en la imatge. Què ens
indica aquesta figura?
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