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Hola famílies! 

 

Esperem que les festes i l'entrada d'any hagin anat genial! 

 

Dimecres passat vam tornar a reincorporar-nos al Science Club de 

l'Escola Mercedaries i ens vam fer una pregunta d’excursionista: per 

què l’agulla de les brúixoles sempre apunta al nord? 

 

Primer de tot, vam construir-nos una brúixola amb una agulla de 

cosir i un tros de paper. Si freguem l’agulla amb un imant, aquesta 

s’imanta a causa de la seva naturalesa fèrrica. Quan la deixem flotar 

sobre d’una superfície amb aigua, apunta al nord com si fos una 

brúixola acabada de comprar. Però... com s’ho fa per apuntar 

sempre al nord? El secret està ben a l’interior de La Terra, ja que 

aquest està compost de ferro fos, fet que converteix La Terra en un 

imant gegant! 

 

A continuació, vam plantejar com ho faríem per crear-nos un 

electroimant. Amb un reproductor de CD i creant una bobina amb 

els cables de so, ho vam apropar a un imant molt potent. D’aquesta 

manera, les vibracions del cable generades al apropar-lo a l’imant 

van crear el so de la cançó que reproduïa l’aparell de CD. 

 

Un cop ja teníem l’aprenentatge, calia posar-nos a la feina per crear 

el nostre objectiu de la sessió: una mà electroimant. Amb un clau i 

fil de coure vam crear una bobina que, connectada a una pila, va 

crear el camp magnètic necessari per tal de que el nostre clau 

pogués atraure a tot tipus d’objectes metàl·lics com clips, xinxetes i 

fins i tot culleres de postre! 

 

I ja només ens quedava jugar a veure qui pot aixecar més objectes 

metàl·lics! 

 

Ens veiem dimecres que ve científics i científiques. 
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