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Hola Famílies! 
 

Dimecres passat vam començar Science Club a la vostra escola i ha 

estat tot un èxit! El primer dia la pregunta principal va ser: Què és 

l’electricitat? Aquest fenomen explica molt bé la filosofia del 

Science Club, entendre el món que ens envolta a través de preguntes 

i experiments. L’electricitat està a tot arreu, fa que funcionin llums, 

mòbils, trens, ordinadors i electrodomèstics però no sabem què és, 

ni com funciona. Per això el passat dimecres vam entendre 

l’electricitat, el seu origen, la seva relació amb els electrons i com es 

fabrica la que ens arriba a les nostres cases. Tot això experimentant 

amb enormes guspires, fent volar flameres, aixecant els cabells o 

enrampant algun voluntari. 

 

L’experiment principal va ser fer-nos un rellotge ecològic que 

funciona amb una patata. El rellotge treballa amb els mateix principi 

que una pila, és a dir una reacció química que dóna com a resultat 

electricitat. A tots els petits científics de l’escola la Mercè els hi va 

sortir.   

 

Per si el rellotge se us desmunta recordeu que el cable vermell del 

rellotge va amb l’elèctrode de coure (daurat) i el cable negre va amb 

l’elèctrode de zinc (platejat). A més a més, les dues patates han 

d’estar connectades amb una altra parella d’elèctrodes. El rellotge 

s’ha de posar a l’hora cada cop que es connecta i per fer-ho cal jugar 

amb els botons de la part frontal. Finalment si els cables no fan bona 

connexió el rellotge no funcionarà, així que repasseu les 

connexions.  

 

Podeu canviar la patata i posar una llimona, una poma o un altre 

fruita i verdura. Recordeu que l’experimentació és una gran eina 

d’aprenentatge i evolució dels vostres fills i filles i també de tota la 

família.  

 

Gràcies per la confiança i benvinguts al Science Club! 

 

Us deixo amb algunes fotos: 
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