
Marc Batlle Aixalà

L’experiència analitza el principi d’acció reacció i la llei de la conservació de la quantitat de 
moviment amb l’elaboració d’un coet, un cotxe propulsat amb aire i un disc volador per part 
dels alumnes de 1r de Batxillerat. 
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L’experiència analitza les Lleis de Newton mitjançant la realització de tres experiències pràctiques al laboratori per part 
d’alumnes de 1r Batxillerat.
La primera pràctica consisteix en analitzar la llei de la conservació de la quantitat de moviment a partir de l’elaboració 
d’un coet amb material de casa. Per aquest motiu, s’emprà tres llaunes de tomàquet fregit, una pilota i un carret 
d’alguna joguina. A continuació, es foraden les llaunes en tres punts determinats. Dues en la part posterior de les llaunes 
i l’altra en la part lateral. 
Es fixen les tres llaunes amb cola i després es subjecten sobre el carret. Es col•loca una pilota en la part davantera de la 
llauna. 
L’experiència s’inicia amb la introducció d’alcohol en la llauna foradada lateralment i després d’un misto encés. Tot 
seguit es produeix l’expulsió de la pilota disparada per l’extrem de les llaunes i al mateix temps un retrocés del canó. 
Aquesta pràctica analitza la variació de la quantitat de moviment del canó i la pilota, passant del repòs al moviment dels 
dos cossos. Pel principi de conservació, el producte de la massa de la pilota i la seva velocitat cap endavant ha de ser 
igual al producte de la massa i la velocitat del carro (en sentit contrari). 
Si suposem, per simplificar, que tots els tipus de fregaments en aquest experiment (com també els que s’explicaran a con-
tinuació) són menyspreables.
La segona pràctica es basa en l’elaboració d’un cotxe que va amb aire. Aquesta pretén copiar una experiència de la 
natura com és el moviment d’un calamar propulsat per aigua. 
Per a realitzar el muntatge es necessari emprar un carro, un boci de forespan, un embut i un globus allargat. En la part su-
perior del carreto es fixa el forespan amb un forat al mig. Per ell es fa passar l’embut i el globus en l’interior. Finalment, 
s’infla el globus fins al màxim. 
La propulsió del vehicle es pot esquematitzar com un sistema en el qual es produeix l’expulsió cap a enrere d’una part 
de l’aire el que provoca una embranzida que propulsarà a la resta del sistema cap a davant (acció i reacció). D’aquesta 
forma es compensa la quantitat de moviment total del sistema. 
La tercera pràctica, empra l’aire per realitzar un disc volador. La força exercida per l’aire permet elevar lleugerament el 
disc i permetre el seu desplaçament sense un fregament sobre la superfície de la taula. 
Per desenvolupar aquesta pràctica senzilla és necessari un globus, un cd i un tap d’ampolla que permeti fer el buit. Es 
fixa el tap en la part superior del cd i sobre el tap es posa el globus. 
L’acció produida per l’aire sobre el terra l’eleva un centímetre, i permet desplaçar-lo al llarg de la superfície cap al lloc 
desitjat.  
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Aplicacio de les lleis de Newton

1.- Material per a fabricar el canó: tres llaunes de 
tomaquet fregit (que s’han foradat com indica la 
figura), una pilota i un carreto amb rodes.

2.- Material per a fabricar el cotxe que va amb 
aire: globus allargat, embut, carreto amb rodes i 
un tros de forespan. 

3.- Imatge del canó preparat per explotar.

4.- Imatge del cotxe que va amb aire. 5.- Imatge del disc volador. 


