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7. Electromagnetisme (1): magnetisme 

Objectius 
• Traçar les línies de camp magnètic creades per un imant. 
• Reproduir l’experiència d'Oersted. 
• Comprovar que en passar corrent per una bobina o solenoide es crea un camp magnètic. 
• Veure el funcionament d’un electroimant. 
• Muntar un timbre elèctric a corrent continu i a corrent altern. 
 

Material  
− Imants rectangulars 
− Llimadures de ferro 
− Full de paper 
− Fil conductor d'1 m de llarg 
− 2 piles de 4,5V 
− Polsador o interruptor 
− Brúixola 

− Bobina de 2000 o 400 voltes 
− Nucli de ferro 
− Connexions 
− Agulla metàl·lica (15 cm) 
− Làmina de ferro d’uns 30 cm (fulla d'una serra) 
− Suports i nous 
− Font d’alimentació de c.a. de 6V 

 
 
1a experiència: Línies del camp magnètic creat per un imant rectangular 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
Escampa llimadures de ferro sobre un full de paper blanc. Per sota col·loca-hi un imant 
rectangular amb els pols pintats.  
Observacions qualitatives 
Observa que l’imant modifica el seu entorn creant un camp magnètic on s’experimenten forces i 
per això les partícules de ferro s'orienten seguint les línies de camp que són tancades.  
Fes un dibuix de l’espectre magnètic que observes. 
 

Conclusions 
Redacta el que entens per camp magnètic, traça les línies de camp i representa en algun punt 
el vector camp magnètic B

r
. Amb quina unitat es mesura en l’SI? 

 
Qüestionari 
1. A quines zones de l’imant semblen originar-se les propietats magnètiques? 
2. Els pols magnètics del mateix tipus es ........................... i els de tipus contrari 

s’...........................  
3. Què vol dir que no és possible aïllar pols magnètics? 
4. Per què les línies de camp no es tallen mai? 

2a experiència: Experiència d'Oersted 
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Introducció 
Hans Chritian Oersted (1777-1851) va descobrir el 1820 que un corrent elèctric desviava 
l’agulla de la brúixola. 
Aquesta experiència va mostrar que hi ha una relació molt estreta entre l’electricitat i el 
magnetisme. La seva importància va ser reconeguda ràpidament i va inspirar el 
desenvolupament de la teoria electromagnètica. 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
Munta el circuit de la figura.  
Subjecta amb dos suports el conductor rectilini AB que té 1 m aproximadament de llargada de 
manera que quedi horitzontal i col·loca’l orientat en la direcció S-N seguint l'agulla de la brúixola 
que s’haurà col·locat amb el seu suport a sota. La pila és de 4,5V. 
Observacions qualitatives  
1. Què li succeeix a l’agulla de la brúixola en 

tancar el circuit? 
2. I quan l'obrim? 
3. I si canviem el sentit del corrent? 
4. I si augmentem la intensitat, posant una 

segona pila en sèrie amb l'anterior? 
5. Poseu ara la brúixola damunt el conductor i 

repetiu les observacions anteriors. 

Conclusions 
Redacta les conclusions de l’experiència que has fet. 
Busca informació de com són les línies de camp que es creen en l’entorn d’un conductor 
rectilini. 
Qüestionari 
Per què el sentit en què es desvia l’agulla en col·locar-la sota del conductor és contrari al que té 
si es col·loca damunt? 
 
 
3a experiència: Bobina o solenoide 
 

Introducció 
La bobina és un conductor llarg enrotllat en forma d'hèlix pel qual pot passar un corrent elèctric. 
El seu símbol és el següent: 
 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Munta el circuit del dibuix i deixa l’interruptor obert. 

• El generador  de corrent continu té una o 
dues piles de 4,5V. Imant és atret o repel·lit segons el sentit 

del corrent
Bobina 

A B 

+ -
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• La bobina pot ser de 400 o 2000 voltes enrotllada sobre un suport prismàtic. 
• L’imant és rectangular amb els pols pintats de vermell i blau. 

2. Posa un imant rectangular recolzat sobre un gruix adequat de paper de manera que quedi 
a l'alçada del forat de la bobina. Tanca l'interruptor. 

3. Torna a fer el mateix canviant l’orientació de l’imant. 
4. Canvia el sentit del corrent i repeteix els dos punts anteriors. 
5. Pots entrar en detalls si controles el sentit del corrent en la bobina. Si la bobina porta 

indicada, en la cara del connectors, una fletxa, aquesta indica el sentit del corrent si 
aquesta entra pel connector roig. Si té el sentit de les agulles del rellotge aquesta cara és 
un sud. 

Observacions qualitatives 
1. La bobina es comporta com un imant. Com canvia la seva polaritat?  
2. Hi ha alguna diferència entre la intensitat del camp elèctric creat per un fil rectilini o per 

una bobina ?  

Conclusions 
Redacta les observacions que has fet. 
Busca informació de com són les línies de camp que crea una bobina. 
 
 
4a experiència: Electroimant 
Introducció 
Un electroimant és una bobina dintre de la qual s’ha col·locat una barra d’un material 
marcadament ferromagnètic que anomenen nucli. El nucli generalment és de ferro dolç (un 
tipus d'aliatge d'acer). 
El seu símbol s'indica en la figura. 

 
Les seves aplicacions són múltiples. Entre elles hi ha el timbre tal com veureu en les 
experiències 4 i 5. 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Munta el circuit del dibuix.  

• El generador  de corrent continu té una o dues 
piles de 4,5V. 

• La bobina pot ser de 400 o 2000 voltes m. Dins la 
bobina s’ha col·locat un nucli de ferro dolç. 

• Prepara petits objectes de ferro com volanderes, 
clips o claus. 

2. Apropa l’electroimant a les peces de ferro i tanca el circuit. 
3. Torna’l a obrir. 
4. Canvia el sentit del corrent i observa que passa. 

 

Bobina 
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Observacions qualitatives 
1. Quina diferència hi ha entre col·locar o no el nucli de ferro dins la bobina. 
2. Què passa en obrir el circuit ? A què es deu el canvi?  
3. Com pots saber els pols de l’electroimant? Canvia el sentit del corrent i observa que 

passa amb els pols.  

Conclusions 
Redacta les teves observacions. 
Busca informació sobre l’electroimant. 
 
Qüestionari 
Quin factor es modifica en col·locar un nucli de ferro dolç a l’interior d’una bobina? Com es 
modifiquen les línies de camp? 
 
 
5a experiència: Timbre en corrent continu 
 

Introducció 
El circuit de la figura esquematitza un timbre en corrent continu. 
El seu funcionament és el següent: 
a) En prémer l'interruptor (I) es crea un camp magnètic a la 
bobina i aquesta atrau la vareta de ferro (V) que topa amb la 
campana (C). 
b) El desplaçament de la vareta fa que el circuit es desconnecti 
pel punt P. 
c) Tot i prement l'interruptor, ara no passa corrent i desapareix 
el camp magnètic de la bobina fa que la vareta, gràcies a la 
molla M, retorni al punt P connectant de nou el circuit. 
d) Aquest procés es va repetint successivament i la vibració de 
la vareta amplificada amb una campana produeix el so 
característic del timbre. 
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
Per muntar el timbre en corrent continu, segueix l'esquema següent: 
1. Connecta la/les pila/es, el polsador i la bobina amb nucli, aquesta es connecta amb la 

vareta ferromagnètica. El pol positiu de la pila es connecta amb l'agulla metàl·lica. 
2. Ajusta el muntatge per tal que en passar corrent la vareta vibri i l’agulla es connecti i 

desconnecti successivament de la vareta. 
3. La campana es pot substituir per un vas de precipitats en el qual colpegi la vareta en 

vibrar. 

M 

I 

C
V

P 

+ 
- 
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Observacions qualitatives 

Observa la vibració de la vareta contra la campana (vas de precipitats). Què et recorda? 

Conclusions 
Resumeix en dues línies el fonament del funcionamnet del timbre elèctric en corrent continu. 
 
  
6a experiència: Timbre en corrent altern 
 

Introducció 

Què és un corrent altern?  
Un corrent altern és un corrent la intensitat del qual, al llarg del temps, varia seguint una funció 
sinusoïdal, tal com indica la gràfica. 

El corrent altern de la xarxa oscil·la 50 vegades per segon (freqüència de 50 Hz). El seu 
període és de 0,02 s.  
 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Munta el circuit de la figura amb una bobina de 400 o 

2000 voltes amb nucli i una font d’alimentació funcionant 
en corrent altern a 6 V. Pots fer servir l’interruptor de la 
font. 

2. Sobre la bobina amb nucli posa una làmina metàl·lica que 
subjectaràs amb un suport i peu (d’igual manera que en 
el timbre en corrent continu). 

t 

I 

T/2 T T/4 3T/4 

El punxó frega la vareta per tal de poder 
connectar-se i desconnectar-se    

Polsador 

Vas de precipitats 

C
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3. Tanca l’interruptor. 

Observacions qualitatives 

Observa la vibració de la vareta contra la campana (vas de precipitats). Què et recorda? 

Conclusions 

Resumeix en dues línies el fonament del funcionamnet del timbre elèctric corrent altern.  
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Electromagnetisme (1): magnetisme 

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 2 hores per a l’experimentació i les conclusions 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
En la 1a experiència podeu proposar que es visualitzin altres espectre magnètics posant dos 
imants rectangulars en diferents posicions. Si teniu un imant en forma d’U aprofiteu per mostrar 
el camp magnètic uniforme que crea en el seu interior –les llimadures s’orienten seguint línies 
paral·leles. 
 

Orientacions tècniques 
Compte amb els imants rectangulars que hi ha en els equips didàctics, no sempre pinten els 
pols del mateix color. El pol nord pot estar pintat de vermell o de blau. Per conèixer quin és 
cada pol es fa servir una brúixola i el nord de l’imant atreu al pol sud de la brúixola, és a dir el 
nord és el que apunta cap al nord geogràfic (fixeu-vos que el nord geogràfic és en realitat un 
pol sud!!). 
Per fer l’espectre magnètic va bé col·locar el paper blanc sobre una tapadora transparent de 
plàstic i a sobre las llimadures de ferro, d’aquesta manera no cauen a terra. 
 
Per fer l’experiència de la bobina i veure que es comporta com un imant en passar-hi corrent 
cal fer servir una bobina enrotllada sobre un suport prismàtic, així entra i surt millor l’imant. 
 
1a experiència: Línies del camp magnètic creat per un imant rectangular 
Conclusions 
En l’entorn de l’imant es manifesten propietats magnètiques. Si es posen petites brúixoles 
aquestes s’orienten seguint les línies de camp, les quals són tancades. A cada punt la direcció 
del camp ve donada per l’eix magnètic de la petita brúixola i el sentit el marca la punta de fletxa 
(pol N). 
El camp magnètic es representa amb un vector B

r
, la direcció del qual és la de la tangent a la 

línia en cada punt i el sentit del pol nord al sud. La unitat en l'SI és el Tesla (T). 
 

Respostes al qüestionari 
1. A quines zones de l’imant semblen originar-se les propietats magnètiques? Als 

extrems, que són els pols. 
2. Els pols magnètics del mateix tipus es repel·leixen i els de tipus contrari s’ atrauen. 
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3. Què vol dir que no és possible aïllar pols magnètics? Si un imant rectangular es trena 
per la meitat es tindran dos imants cadascun amb un pol nord i un de sud. 

4. Per què les línies de camp no es tallen mai? Perquè això significaria que en aquell 
punt el camp magnètic tindria dues direccions diferents. 

 
2a experiència: Experiència d'Oersted 
Conclusions 
Un corrent elèctric crea un camp magnètic i més concretament una càrrega en moviment crea 
un camp magnètic. 
Quan més intens és el corrent més intens és el camp magnètic. 
El camp magnètic creat és perpendicular al conductor i les línies són circulars. 

Resposta al qüestionari 
Per què el sentit en què es desvia l’agulla en col·locar-la sota del conductor és contrari al 
que té si es col·loca damunt? 
Pel fet que les línies són circulars i els vectors camp magnètic segueixen la tangent. 
 
 
3a experiència: Bobina o solenoide 
Conclusions 
Una bobina crea un camp magnètic molt intens al seu interior. Les línies de camp estan 
representades a la figura. El sentit de les línies es determina envoltant amb la mà dreta la 
bobina fent coincidir els dits amb el sentit del corrent, el polze marca el sentit del camp a 
l’interior de la bobina. 

I 

B
ur

N S 
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4a experiència: Electroimant 
Conclusions 
Un electroimant crea un camp magnètic molt intens al seu interior. El sentit de les línies es 
determina de la mateixa manera que en la bobina. 
Resposta al qüestionari 
Quin factor es modifica en col·locar un nucli de ferro dolç a l’interior d’una bobina? Com 
es modifiquen les línies de camp? 
El fet del gran augment del camp magnètic és degut a l’augment de la permeabilitat magnètica 
del medi, µ, constant de la qual depèn el camp. En el buit val 4π.10-7 TmA-1 i en posar el nucli 
pot augmentar fins un milió de vegades. L’efecte del nucli és concentrar molt les línies de camp 
a l’interior de l’electroimant. 
 
 
5a experiència: Timbre en corrent continu 
Conclusions 

S’observa com la vareta vibra successivament i fent que colpegi una campana (vas de 
precipitats) sona com un timbre. 
El camp magnètic que aparèix i desapareix successivament en passar i deixar de passar 
corrent provoca la vibració de la vareta. 
 
6a experiència: Timbre en corrent altern 
Conclusions 
La vareta vibra ràpidament i fent que colpegi una campana (vas de precipitats) sona com un 
timbre. 
Quan la intensitat del corrent altern pren el valor de zero en la bobina desapareix el camp 
magnètic. La vareta de ferro (exterior al circuit) que és atreta quan el corrent és no nul retorna 
en els instants en què la intensitat és nul·la.  


