
TALLER 

 

ES PODEN DETECTAR LES PARTÍCULES  

SUBATÒMIQUES? 

� Educació Secundària (Segon Cicle ESO2) i Batxillerat 

� Durada: 1 hora i 30 minuts 

� Taller 

 

1. Objectius 

 

� Prendre consciència de què la radioactivitat és present al nostre entorn. 

� Observar els diferents tipus de partícules subatòmiques. 

� Conèixer les línies d’investigació actuals en matèria de recerca de la constitució atòmica 

i radioactivitat. 

 

2. Continguts 

 

Els alumnes construiran, distribuïts per grups, una cambra de boira per tal de poder 

observar les traces que deixen les partícules subatòmiques en desplaçar-se per l’espai. Aquestes 

traces prenen trajectòries diverses en funció de la seva constitució atòmica i és més o menys 

observable segons l’efecte de diverses substàncies radioactives. 

 

3. Relació amb els dissenys curriculars 

 

 Mitjançant el present taller es podran posar en pràctica alguns conceptes relacionats 

amb la física i de coneixement del món que ens envolta. Tot i la clara aplicació en física i 

química els coneixements relacionats amb investigació poden conduir als alumnes a descobrir la 

història de la ciència i prendre consciència del llarg camí recorregut per a l’obtenció de 

respostes científiques. 

 

Competències transversals 

 

� Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

- Mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les relacions que 

s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer ús responsable dels recursos 

naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i responsable i protegir la 

salut individual i col�lectiva com a elements clau de la qualitat de la vida de les 

persones. 

- Desenvolupament i l’aplicació del pensament cientifico-tècnic per interpretar la 

informació, predir i prendre decisions. 

 

 



 

4. Descripció 

 

 Com a introducció al taller es comentaran les principals nocions de l’estructura 

subatòmica. A continuació, els alumnes es distribuiran en grups per, seguint les instruccions del 

monitor, construir la seva pròpia cambra de boira. Mitjançant aquest element es podran observar 

les traces deixades per les partícules subatòmiques per recórrer l’espai. 

 

 Mitjançant la cambra de boira i aplicant-hi diversos productes es podran observar les 

diferents trajectòries traçades per les partícules subatòmiques. Una breu explicació final posarà 

de manifest els darrers avenços relacionats amb la física de partícules subatòmiques. 

 

5. Conceptes i paraules clau: partícules alfa, partícules beta, radioactivitat. 

 

 

 

Lloc de l’activitat: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)  

Adreça: Rambla d’Ègara, 270. TERRASSA. 

Telèfon de concertació de visites: 93 789 22 44.  

Consulta tota l’oferta educativa a: www.mnactec.cat/ofertaeducativa 

 

 


