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Aprofitant que a Medi estem estudiant les màquines simples i compostes, durant la setmana hem anat portant diferents materials 
a classe per poder construir i comprovar que les màquines faciliten la realització de molts treballs i, a més, permeten transformar 
unes energies en unes altres.
Els tallers d’experimentació sempre els realitzem els divendres a la tarda, aquest taller ens ha durat dues setmanes.
En la primera sessió vam construir un alçaprem i vam comprovar com podíem aixecar sense esforç una maleta plena de llibres 
que pesava força.  A continuació vam construir un pla inclinat per poder pujar un carretó ple (que és un altre tipus de palanca) 
fins a un nivell més alt.  Després vam construir un sistema de politges i vam pujar i baixar objectes pesants. També amb una corrio-
la que utilitzaven els nostres avis per pujar sacs de gra i altres productes del camp fins a les golfes, vam pujar una motxilla plena 
a les classes del pis de dalt. Finalment, amb unes màquines articulades vam comprovar com giraven les rodes al voltant del seu 
eix i permetien el moviment dels diferents medis de transport. 
En la segona sessió volíem muntar una màquina senzilla: un generador de corrent elèctric. Per això necessitàvem una dinamo de 
bicicleta per proporcionar llum a la bombeta. Trobar una dinamo va ser possible gràcies a la mare del Pau, que la va treure de la 
seva bicicleta. Llavors, nosaltres, amb el cable elèctric, la bombeta, els llistons de fusta i la cinta adhesiva vam muntar tot el dispo-
sitiu, però sols aconseguíem encendre la bombeta si amb les mans fèiem girar el cap grafilat de la dinamo. Llavors el pare del 
Sergi ens va ajudar i va muntar una màquina que transformava l’energia mecànica (del moviment de la roda) en energia elèctri-
ca. Finalment, vam desmuntar un rellotge de corda per veure els seus sistema de rodes d’engranatges.
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1.-  Senzill alçaprem que ens va permetre aixecar sense esforç una maleta plena de 
llibres.

2.-  Pla inclinat que vam construir per poder pujar, amb facilitat, un carretó carregat fins a un 
nivell més alt.

3.- Politja simple amb la qual vam pujar i baixar una 
galleda carregada de pedres.

4.- Sistema de dues politges amb el qual vam pujar i 
baixar la mateixa galleda i vam comprovar com ho 
podíem fer amb menys esforç.

5.- Petit generador de corrent elèctric construït amb una dinamo 
de bicicleta.


