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PERÍODE D’OSCIL·LACIÓ D’UN PÈNDOL

OBJECTIUS

Redactar un informe seguint les indicacions del mètode científic. 
Determinar, qualitativament, de què depèn del període d’oscil·lació d’un pèndol mitjançant la utilització del 
mètode científic.

PROCEDIMENT

1. Portada
Feu una portada amb el títol del treball cooperatiu, el curs i el grup, l’equip base que fa el treball així com 
el nom de cadascú dels components de l’equip base presents en el moment de l’elaboració d’aquesta 
pràctica. 

2. Material
Dibuixeu cadascun dels materials de laboratori emprats, així com el seu nom.

3. Definició del període d’oscil·lació d’un pèndol
Definiu de manera clara, senzilla i entenedora el període d’oscil·lació d’un pèndol. Podeu buscar la 
informació a Internet.

4. Hipòtesi 1: Depèn el període de la massa del pèndol?
Expliqueu de manera clara, senzilla i entenedora com podríeu esbrinar si el període d’oscil·lació depèn 
de la massa del pèndol.

5. Disseny del 1r experiment
Dissenyeu un experiment per comprovar la hipòtesi anterior i porteu-ho a terme.

6. Hipòtesi 2: Depèn el període de la longitud del pèndol?
Expliqueu de manera clara, senzilla i entenedora com podríeu esbrinar si el període d’oscil·lació depèn 
de la longitud del pèndol.

7. Disseny del 2n experiment
Dissenyeu un experiment per comprovar la hipòtesi anterior i porteu-ho a terme.

8. Conclusions
Redacteu les conclusions a què heu arribat.

9. Qüestió 1
Si dupliquéssim la massa d’un pèndol, el seu període augmentaria, disminuiria o romandria igual?

10. Qüestió 2
Si dupliquéssim la longitud d’un pèndol, el seu període augmentaria, disminuiria o romandria igual?

Nota important:

Cada equip base treballarà en un ambient tranquil i es parlarà en veu baixa. Per cada amonestació 
del professor al grup es restarà un punt a la puntuació final del treball cooperatiu.
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AUTOAVALUCIÓ DEL TREBALL COOPERATIU

Membres de l'equip base presents a l'hora de fer el treball

1. No estem gens d'acord
2. Estem només una mica d'acord
3. Estem prou d'acord
4. Estem completament d'acord

Indiqueu el vostre grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions:
Grau d'acord o 

desacord
(1,2,3,4)

El projecte ha estat ben planificat per l'equip base

La temporització ha estat l'adequada

Cada membre de l'EB ha realitzat les tasques correctament

Tots els membres de l'EB han participat en la seva realització

Estem satisfets de la feina feta

Hi ha hagut problemes per a realitzar les activitats

El projecte ens ha permès aprendre més sobre Física i Química

El projecte ens ha permès gaudir en equip

Observacions:


