
EXPERIMENTAMOS

O alumnado de 6º B realizou durante as vacacións do Entroido un circuíto eléctrico, como remate 
do tema de CM traballado.

Material

• Unha pila de petanca
• Unha lámpada e un portalámpadas
• Encadernadores metálicos
• Fío eléctrico
• Tapa de cartón dunha caixa
• Goma elástica

Procedemento

– Cortar cinco anacos de fío eléctrico: dous anacos duns 12 cm, e outros tres anacos  de 4 cm.
– Quitar a cuberta de plástico dos extremos dos fíos.
– Perforar a tapa da caixa e colocar os encadernadores e logo os fíos eléctricos.
– Incorporar a pila suxeitándoa coa goma elástica.
– Colocar o portalámpadas e mais a lámpada.

Os resultados foron moi inxeniosos e vistosos como poderedes ver, hai dende un faro ata unha sala 
de lectura, unha pirámide azteca,unha casiña, un barco....e ata houbo un alumno, Brais, que 
engadindolle un pequeno motor, fixo un ventilador. Parabéns para tod@s el@s.

Tamén poideron sacar algunhas conclusións como as que redactaron Anxo e Carolina:

• Ao tocar un encadernador co outro, a lámpada acéndese, porque os encadernadores son de 
metal, polo tanto, condutores e deixan pasar a corrente eléctrica dende a pila polo fío 
eléctrico ata a bombilla. Se os encadernadores fosen doutro material, como madeira ou 
plástico (illantes), a lámpada non se acendería.

• Cando se separan os encadernadores, a lámpada apágase porque deixa de pasar a 
electricidade: é como os interruptores das nosas casas.

• Se engades outra pila, a lámpada acéndese con máis intensidade porque hai o dobre de 
enerxía para unha soa lámpada.

• Se en vez de dúas pilas e unha lámpada, poñemos dúas lámpadas e unha pila, as lámpadas 
acéndense pero con menor intensidade, porque é a mesma enerxía para compartir entre as 
dúas lámpadas.

• Se temos unha bombilla con menos intensidade que a pila, a bombilla fúndese porque é 
demasiada enerxía para esa bombilla.

Como quedaron tan ben, fomos a explicarllelos ás compañeiras e compañeiros do noso ciclo e ata o 
gravamos en vídeo para que a profe Paqui o subise á nosa web.

FOI UNHA MAGNÍFICA EXPERIENCIA!
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