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Notícies

Fem  pràctiques  de  física  amb 
Dani Jimenez.
En  Dani  Jiménez  ens  ensenya  d'una  forma  més 
creativa la importància que té la ciència per a la 
humanitat, i ens fa viatjar des del temps d'Aristòtil 
fins  Albert Einstein, tot explicant-nos d'una manera 
entenedora  les  seves  teories  i  els  seus 
descobriments.

Fent música amb tubs vuits

Va aconseguir fer-nos veure la ciència d'una manera 
molt  divertida  cridant-nos  l'atenció  amb els  seus 
experiments  que  de  vegades  semblen  jocs  de 
màgia.

Aquí us descrivim un experiment que va fer quan va 
visitar el centre INS Lliça el mes de gener.

Com  fer  aguantar  deu  escombres  al 
damunt d'un pal?
Per fer aquesta pràctica calia una base amb un pal 
vertical d'un metre i mig i deu escombres.

Consistia en col·locar les deu escombres al damunt 
d'aquest  pal.Aquest  experiment  certifica  que  un 
objecte, sense que el seu punt mig estigui  en el 
punt d'equilibri, l'objecte es desequilibra i cau.

Les deu escombres s'han de posar al damunt del pal 
sense tocar al terra, només té un pal que ajudarà a 
aguanta-les.  Però com fer-ho?

El pal està sobre d'una plataforma on cap escombra 
pot tocar. Les escombres només es poden col·locar 
d'una manera, fent així  que s'aguantin al  damunt 
d'aquell petit punt de suport.

Aquesta és una fotografia de l'experiment

Sembla fàcil però la dificultat és molt elevada, hi 
ha  dues  escombres  que  han  de  fer  una  mena 
“d'entrepà”  a les vuit restants.

Les escombres es posen: La primera en horitzontal, 
quatre mirant cap a la dreta i quatre a l' esquerra 
(els  raspalls  es  posen  damunt  de  la  primera 
escombra)  i  l'última i  més important,  es  col·loca 
d'amunt de les vuit escombres ordenades.

Dani Jiménez 
Després  de  10  anys  dedicats  a  la  divulgació 
científica  a  la  ràdio  i  televisió,  en  centres 
educatius de primària, secundària, universitaris, 
museus,  i  grans  esdeveniments,  el  físic  i 
divulgador  científic  Dani  Jiménez  Albiac 
conjuntament  amb  un  equip  d'educadors  i 
tècnics,  van  crear   Experimentàlia amb 
l'objectiu  d'apropar-nos  a  la  Ciència,  la 
tecnologia i el Medi Ambient.

Experimentàlia és  una associació  de científics 
que fan mostres de experiments a diferents tipus 
de gent: escoles, instituts, centres mèdics... tot 
per  a  aconseguir  fer  que  la  ciència  sigui  més 
propera al dia a dia de tothom.

Volen  aprofitar  la  seva  experiència  i  els  seus 
recursos per fer-nos més entenedora la física a 
partir d'experiments adaptats a totes les edats.

El espectacles científics són didàctics alhora que 
molt divertits.


