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Introducció
● F.O.A

● E.A.S

● SAFA-Gavà



  

El Cicle del Coneixement

Metodologia Clàssica



  

El Cicle del Coneixement

«Nova» Metodologia



  

Justificació Didàctica
● «Problemes» física a secundària

– Necessitat de justificar-ho tot



  

Justificació Didàctica
● Problemes física a secundària

– Física «moderna»



  

Justificació Didàctica
● Problemes física a secundària

– Investigació actual vs programació



  

Justificació Didàctica
● Problemes física a secundària

– Restriccions temari poc justificables



  

Justificació Didàctica
● Problemes física a secundària

– Desconnexió amb el Rol d’investigador



  

Justificació Didàctica
● Dades objectives i estudis

– Alumnes de 1r de batxillerat tenen un coneixement 
físic bàsicament «clàssic».

– Apareixen algunes nocions de física moderna 
obtingudes de l’entorn, normalment barrejades amb 
concepcions errònies.

– Interès i motivació pels temes de física 
contemporània. 

Tuzón P, Solbes J (2016) Particle Physicsin High School: A Diagnose Study. PLoS ONE 11(6):e0156526. doi:10.1371/journal.pone.0156526



  

Justificació Didàctica
● Dades objectives i estudis

– Increment estudis STEM Anglaterra 2012 a 
2016 ¹

Nois Noies

No IRIS 16 % 0 %

IRIS 38 % 150 %

1 Dr. Lizzie Rushton. The Ibnstitute for Research in Schools Report to the Trustees on Impact and Evaluation, September 2017



  

Justificació Didàctica
● Solucions aportades pel programa

– Permet treballar experimentalment un tema 
molt abstracte.

– Permet realitzar comparacions numèriques i 
validació de models.



  

Justificació Didàctica
● Solucions aportades pel programa

– Permet als estudiants treballar en conceptes 
que sempre s’han associat a la frontera del 
coneixement humà.



  

Justificació Didàctica
● Solucions aportades 

pel programa
– es creen vincles entre 

estudiants, professors 
i científics 
d’universitats i 
centres de recerca.



  

Justificació didàctica
● Activitats del programa

– Formació del professorat
– Treballs de Recerca amb el detector (GT)
– Pràctiques TR amb Centres d’Investigació (GT)
– Seminaris, conferències, xerrades TR
– 1 pràctica de 2n de batxillerat 
– Activitat de modelització
– Cambra de boira
– Simulacions electrònica



  

La física de partícules i el 
currículum de secundària

● Cursos i assignatures
– 2n ESO. Física i Química
– 3r ESO. Física i Química
– 4t ESO. Física i Química (opt)
– 4t ESO. C.A.A.P. (opt)
– 1r BAT. TR. Física I. Química I
– 2n BAT. Física II



  

La física de partícules i el 
currículum de secundària

● CCBB ESO



  

La física de partícules i el 
currículum de secundària

● CC ESO



  

La física de partícules i el 
currículum de secundària

● Objectius Batxillerat
– Comprendre i aplicar els conceptes, lleis, teories i models més importants de la física, així com les estratègies 

que s'utilitzen en la seva elaboració i contrastació experimental.
– Utilitzar, amb autonomia creixent, estratègies de recerca pròpies de les ciències (plantejament de problemes, 

formulació d'hipòtesis, cerca d'informació, elaboració d'estratègies de resolució, disseny experimental, 
tractament de dades experimentals, anàlisi i comunicació de resultats, etc.).

– Familiaritzar-se amb la terminologia física actual i utilitzar-la de manera habitual en expressar-se i comunicar-
se en l'àmbit científic.

– Emprar l'instrumental bàsic d'un laboratori de física, així com conèixer algunes tècniques específiques aplicant 
les normes de prevenció i seguretat a l'ús en el marc del laboratori.

– Planificar i realitzar treballs de recerca que impliquin el disseny d'experiments i l'ús d'equips informàtics per 
contrastar hipòtesis o resoldre problemes teòrics i pràctics plantejats en el desenvolupament dels continguts 
d'aquesta matèria.

– Obtenir i analitzar la informació sobre física disponible en diferents fonts per tal de realitzar recerques sobre 
temes de física d'interès, i saber utilitzar el llenguatge i les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
per poder analitzar, comunicar i debatre els temes investigats.



  

La física de partícules i el 
currículum de secundària

● Continguts Batxillerat (La nova visió de l’univers)
– Caracterització de la física nuclear: dimensions i característiques dels nuclis; desintegració 

nuclear.
– Aplicació dels radioisòtops. Reconeixement de l'equivalència massa-energia. Diferenciació 

entre fissió nuclear i fusió nuclear. Valoració de l'energia nuclear com a font d'energia. 
Discussió argumentada dels pros i contres de l'ús de l'energia nuclear.

– Caracterització de la física de partícules: els quarks i els leptons com a partícules 
elementals i els bosons com a portadors de les interaccions. Reconeixement d'instruments 
per a la recerca en el camp de les partícules elementals: acceleradors i detectors. 
Classificació de les quatre interaccions fonamentals.

– Descripció de l'evolució dels models de la llum: model corpuscular i model ondulatori.
– Lectura i resum d'articles o textos curts sobre idees actuals en cosmologia, física de 

partícules, física quàntica o relativitat



  

El detector Timepix i el 
programari Pixetpro

 



  

Activitats Disponibles
● Pràctica de Física II. 

Iniciació al Medipix i al Pixetpro. Estudi de la 
Radiació i les seves propietats. Comparació dels 
models clàssic i relativista.



  

Activitats Disponibles
● Objectius

– Iniciar-se en l’ús d’un detector de partícules TimePix i del programari PixetPro.
– Identificar els diferents tipus de radiació pel rastre que deixen en el detector, i 

relacionar aquests rastres amb les característiques que presenten les partícules 
que  el formen.

– Mesurar l’energia cinètica de les partícules absorbides al detector.
–  Comprovar la importància de la desviació relativista en el càlcul de la velocitat de 

les partícules per a la radiació beta.
– Calcular la longitud d’ona de partícules alfa i beta.
– Determinar les característiques dels fotons constituents de la radiació gamma (ν, 

λ, p)



  

Activitats Disponibles
● Temporització: 1-2 hores.
● Es pot fer amb l’opció de simulació del Pixetpro o 

amb dades de la Web del projecte.
● Material preparat

– Orientacions didàctiques: aspectes curriculars, la 
realització de la pràctica, l’aprenentatge per indagació...

– Fitxes per l’alumnat: introducció a la radiació, energia 
relativista, introducció als detectors, introducció al 
Pixetpro, fitxes de treball...



  

Activitats Disponibles
● Resultats

Alfa

Beta

Gamma



  

Activitats Disponibles
● Personificació i modelització de l’àtom

– Que és la personificació? (embodiment)
– Avantatges en pedagogia

● Es manté vinculació amb l’evolució del model
● Activació de neurones senso-motores
● Interactivitat entre alumnes
● Treball cooperatiu 



  

Activitats Disponibles
● Personificació i modelització de l’àtom

– Activitat 3r ESO-2n Batxillerat
● Interacció EM
● Model de Dalton, Thomson i Rutherford
● Limitacions models clàssics.
● Introducció Model Estàndard per explicar 

nucli atòmic.
● Ampliació (Bosons Gauge)



  

Activitats Disponibles
● Personificació i modelització de l’àtom

– Guia didàctica
– Fitxes de Treball
– Materials Complementaris

● Textos
● Vídeos
● Fitxes 



  

Activitats Disponibles
● Personificació i modelització de 

l’àtom. Requeriments
– Espai ampli
– Visualització de vídeos



  

Treballs de Recerca
● Curs 2019-2020 

– Anàlisi de la variació en la detecció de muons en 
funció de l’angle d’inclinació

– Comparació amb dades del projecte TimPIX (IRIS)



  

Treballs de recerca
● Curs 2018-2019

– Ben diferenciades.

Col·limació d’un feix de partícules Estudi de barreres de radiació



  

Altres activitats
● Pràctica Rajos X UB

– Laboratori de física Moderna 
– Anàlisi diferents mostres amb un PHYWE XR 4.0



  

Altres activitats
● Pràctica Rajos X



  

La Web del Projecte ADMIRA
● ICCUB

● https://
serviparticules.ub.edu/
projectes/projecte-admira



IRIS
 Institute For Research in Schools

- Fundació Illes Britàniques.

- Estudiants pre-universitaris.

- «a transformation of the student and 
teacher experience of science. Being 
involved in real science inspires young 
people and is the best professional 
development for teachers.»
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