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Notícies 

Pràctiques de Física
En Dani Jiménez ens ha visitat, ell és el  físic de 
TV3 , el recordeu? Sortia al programa El Club amb 
l'Albert Om i d'una manera molt simpàtica i senzilla 
ens feia entendre problemes de física. A finals de 
febrer ha vingut a fer-nos uns experiments: 

 

El  nostre laboratori

Pes o volum
Aquest experiment consistia en: 

Va  sortir  un voluntari,  va  pujar  al  damunt d'una 
cadira, va agafar un martell i una ploma, i els va 
deixar  caure.   Quin  creieu  que  arriba  primer  al 
terra?  Primer  va  caure  el  martell,  i  desprès  va 
caure la ploma. Tothom ens pensàvem que era pel 
pes, llavors va posar el martell en un recipient i la 
ploma en un altre, tots dos amb  la mateixa mida i 
pes,  els  va  tornar  a  deixar  caure,  i  ...,  quin va 
caure  primer?  Tots  dos  alhora.  Això  ens  va  fer 
veure que el fet de que el martell caigués abans 
que la ploma no té res a veure amb el pes sinó amb 
el volum. 

Globus
Aquest experiment va consistir en: 

Va inflar un globus, i va encendre un encenedor, el 
va posar a sota del globus, i lògicament el globus 
va  petar,  llavors  va  agafar  un globus  amb aigua 
dins, un voluntari es va posar a sota del globus amb 
l'aigua, i desprès, en Dani amb l'encenedor va tocar 
el globus, però llavors el globus, no va petar.

Tot això va passar perquè no va ser el globus qui va 
agafar  la  calor,  va  ser  l'aigua  qui  es  va  posar 
calenta,  mantenint  el  plàstic  del  globus  a  la 
temperatura normal.

La força de la gravetat
Per què la lluna gira al voltant de la Terra? Per què 
no  cau?  Doncs  tot  això  ens  ho  respon  aquest 
experiment: 

Amb un tauló de fusta, lligat als extrems amb uns 
cordills, i els cordills lligats a la mà d'un voluntari, 
posem un got d'aigua en el centre, i comencem a 
donar  voltes  per  damunt  del  cap  del  voluntari, 
sense parar, i no va caure ni una gota d'aigua. Per 
què?

Tot això és molt senzill, com que el got estava en 
constant  moviment,  i  tenia  un  centre  no  queia, 
passa el mateix amb la Lluna i la Terra. La Terra té 
una força magnètica, que atrau a la Lluna, i com 
que la Lluna està en constant moviment no cau.

Escombres
Aquest experiment consisteix en: 

Van sortir tres voluntaris, en Dani, va posar un pal 
al terra, després va dir-li a un voluntari que  posés 
a  sobre  del  pal  una  escombra  tot   buscant 
l'equilibri. Després, va dir-li que hi posés al damunt 
del pal   deu escombres  més,  i  al  final  de molts 
intents, va poder col·locar-les.      

Aguantaran les escombres damunt del pal?


