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Sorolls ambientals 

 

 
Anem a…  

Utilitzar un sensor de so. Mesurarem els nivells de so produïts per diversos objectes i 
intentarem determinar què podríem utilitzar per amortir aquests sorolls forts.  

 
Inici 

- Premeu la icona Activa  de la barra d'eines inferior per activar l'experiment. 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Feu algun soroll.   



2. Apunteu la part posterior de l' Ecodad, on hi ha el sensor de so, cap al lloc d'on prové el soroll.  
3. Observeu els canvis de les diferents pantalles.  
4. Seguiu provant amb diferents objectes que facin soroll.  
5. Repetiu el mateix soroll tapant el focus amb diferents robes. 

 
 

 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

1. Què li passa al mesurador de Color quan es produeix un soroll fort?  
 

2. Què els hi passa als mesuradors de Barra, a l'Analògic i al Digital quan feu diversos sons?  
 

 

 
 

3. Quina pantalla mostra millor els canvis?  
 

4. De quina forma depèn el nivell de so de la distància?  
 

5. El sensor de so mostra alguna mesura si feu un soroll darrera seu?  
 

6. Noteu alguna diferència si cobriu el sensor amb un tros de tela? Si n'hi ha, quina diferència 
observeu?  



 

Mesura de la il·luminació  
 

 
Anem a…  

Utilitzar un sensor d’il·luminació i explorar les diferents maneres de mostrar la quantitat de 
llum. 

 
Inici 



- Premeu la icona Activa  de la barra d'eines inferior per activar l'experiment. 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Apunteu la part de davant de l'Ecodad, on hi ha el sensor d’il·luminació, cap a la font de llum 
més brillant.  

2. Ara dirigiu la part de davant de l'Ecodad cap a un lloc fosc.  
3. Observeu què passa quan cobriu el sensor amb les mans, quan està dirigit cap a la llum.  
4. Ara observeu l'efecte que es produeix quan es cobreix el sensor amb diferents tipus de 

materials.  
5. Observeu els canvis en les pantalles dels diferents mesuradors.  

 
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

1. Què li passa al mesurador de Color quan el sensor apunta cap a la llum?  
 

2. Què li passa al mesurador de Barra quan moveu el sensor de la llum cap a la foscor, o 
viceversa?  
 

3. Què li passa al mesurador Analògic quan cobriu el sensor amb les mans i les retireu? 
 

4. Què li passa al mesurador Digital quan cobriu el sensor amb les mans i les retireu?  
 

5. Quin mesurador mostra millor els resultats a la pantalla?  
 

6. On es veu més brillant?   
 

7. On es veu més fosc?   
 

8. Es produeix algun canvi quan es cobreix el sensor? En el cas que sigui així, quina és la 
diferència?  
 



 

Diferències de temperatura  
 

 
Anem a…  

Utilitzar un sensor de temperatura i observar la seva resposta als canvis de temperatura. 

 
Inici 

- Connecteu el sensor de temperatura a l'entrada A de l'Ecodad. 

- Premeu la icona Activa  de la barra d'eines inferior per activar l'experiment. 

 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Per començar l'experiment, premeu la icona Inicia  de la barra d'eines superior.  



2. Col·loqueu el sensor de temperatura dins de l'aigua calenta.  
3. Observeu els canvis a cada pantalla.  
4. Ara col·loqueu el sensor de temperatura dins de l'aigua freda.  
5. Observeu novament els canvis a cada pantalla.  

 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

1. Quina pantalla mostra millor els canvis?  
 

2. Quina temperatura té l'aigua calenta?  
 

3. Quina temperatura té l'aigua freda?  



 

Materials absorbents de la llum  
 

 
Anem a…   

Descobrir fins a quin punt les robes fetes de diferents materials aconsegueixen absorbir la 
llum. 

 
Inici  

- Si l'Ecodad està apagat, premeu el botó Inicia  per engegar-lo. Si l'Ecodad està captant 

dades, premeu el botó Atura  per aturar la recol·lecció i retornar al menú principal.  

- Escolliu el mode de recol·lecció Única, prement el botó de Desplaçament  fins que 
aparegui. 

 
Posem fil a l’agulla  



1. Elaboreu una llista amb els diferents tipus de roba que tingueu. 

2. Premeu el botó Inicia  per començar.  
3. Cobriu la part de davant de l'Ecodad amb la primera mostra de roba de manera que es tapi el 

sensor d’il·luminació.  

4. Premeu el botó Inicia  per capturar la dada d’il·luminació. 
5. Repetiu el mateix procediment fins que hagueu aconseguit una mesura de cada mostra de roba.  

6. Premeu el botó Atura . 
7. Connecteu l'Ecodad al vostre ordinador i obriu el programa EcoDad.  

8. Premeu la icona Descarrega  i premeu D'acord.  

9. Premeu la icona Mostra la gràfica  de la barra d'eines superior.  
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Deixeu només 
sensors en el m

11. Premeu la icon
12. Premeu a sobr

de cada mostr

13. Premeu la icon
gràfica.   

14. Premeu la icon
dades en form

15. Utilitzeu el cu
 
 
Què hem ap

Premeu  No
text i escriviu

 Desa el 

 

Per mostrar o ocultar el quadern, premeu la icona Mostra quadern
 de la barra d'eines principal. 

el sensor d’il·luminació a la gràfica. Feu doble clic sobre les icones dels altres 
apa de dades per ocultar-los.  

a Taula  de la barra d'eines superior per mostrar la taula.  
e de les cel·les rellevants de la columna de comentaris i escriviu una descripció 
a de roba analitzada.  

a Mostra la gràfica  de la barra d'eines superior per tornar a mostrar la 

a Gràfica de barres  de la barra d'eines de la gràfica per presentar les 
a de gràfica de barres.  
rsor per trobar el valor corresponent a cada mostra. 

rès?  

u document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

document de text de la barra d'eines inferior):  



1. Quin és el material que deixa passar menys la llum?   
 
2. Quin tipus de roba bloqueja una major quantitat de llum?  

 
3. Quina combinació de robes bloqueja una major quantitat de llum?  



 

Absorció de llum de les ulleres de sol  

 
Anem a…  

Investigar com d'efectives poden ser les vostres ulleres de sol, mitjançant la mesura de la 
quantitat de llum que absorbeixen. 

Inici  

- Si l'Ecodad està apagat, premeu el botó Inicia  per engegar-lo. Si l'Ecodad està 

captant dades, premeu el botó Atura  per acabar la recol·lecció de dades i retornar al 
menú principal.  
 

- Escolliu el mode de recol·lecció Única, prement el botó de Desplaçament  fins que 
aparegui. 



 
 
Posem fil a l’agulla  

1. Elaboreu una llista amb els diferents tipus d'ulleres de sol que teniu. 

2. Premeu el botó Inicia  per començar  
3. Col·loqueu les primeres ulleres davant del sensor de lluminositat de l'Ecodad.  

4. Premeu el botó Inicia  per capturar la dada d’il·luminació. 
5. Repetiu el mateix procediment fins que hagueu aconseguit una mesura de cada mostra d'ulleres.  

6. Premeu el botó Atura . 
7. Connecteu l'Ecodad al vostre ordinador i obriu el programa EcoDad.  

8. Premeu la icona Descarrega  i premeu D'acord.  

9. Premeu la icona Mostra la gràfica  de la barra d'eines superior.  
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Deixeu només e
el mapa de dade

11. Premeu la icona 
12. Premeu a sobre 

mostra d'ulleres

13. Premeu la icona 

14. Premeu la icona 
forma de gràfic

15. Utilitzeu el curs
 
 
Què hem ap

Premeu  No
text i escriviu

 Desa el 
Per mostrar o ocultar el quadern, premeu la icona Mostra quadern
 de la barra d'eines principal. 

l sensor de lluminositat a la gràfica. Feu doble clic sobre les icones dels altres sensors en 
s per ocultar-los.  

Taula  de la barra d'eines superior per mostrar la taula.  
de les cel·les rellevants de la columna de comentaris i escriviu una descripció de cada 
 de sol analitzades.  

Mostra la gràfica  de la barra d'eines superior per tornar a mostrar la gràfica.   

Gràfica de barres  de la barra d'eines de la gràfica per presentar les dades en 
a de barres.  
or per trobar el valor corresponent a cada mostra. 

rès?  

u document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

document de text de la barra d'eines inferior):  



 
1. Ha estat correcta la vostra predicció?   
2. Quines són les ulleres de sol que deixen passar la major quantitat de llum?  
3. Quin és el color que deixa passar una major quantitat de llum?  
4. Quin és el color que bloqueja una major quantitat de llum?  

 



 

Transmissió del so  
 

Anem a…  

Analitzar la manera com es transmet el so en l’aire. Mesurarem el so que produeix una font de 
soroll a diferents distàncies i mirarem de trobar una llei que descrigui de la millor manera 
possible el comportament del so. 

 
Inici  

- Si l'Ecodad està apagat, premeu el botó Inicia  per engegar-lo. Si l'Ecodad està 

captant dades, premeu el botó Atura  per acabar la recol·lecció de dades i retornar al 
menú principal.  

- Escolliu el mode de recol·lecció Única, prement el botó de Desplaçament  fins que 
aparegui. 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Col·loqueu marcadors de distància en el dispositiu experimental. 
2. Col·loqueu l’Ecodad en una posició fixa. Apunteu la part posterior de l’Ecodad, a on hi ha el 

sensor de so, cap a la font de soroll. Seleccioneu una font de soroll.  

3. Premeu el botó Inicia  per començar.  
4. Moveu la font de soroll fins al primer marcador de distància.  

5. Premeu el botó Inicia  per capturar la primera mesurar 
6. Moveu la font de soroll fins al segon marcador de distància i feu una altra mesura.  
7. Repetiu el mateix procés fins que tingueu una mesura de cada marcador de distància.    

8. Premeu el botó Atura .  
9. Connecteu l’Ecodad al vostre ordinador i obriu el programa EcoDad.  

10. Premeu la icona Descarrega   i premeu D’acord.  



11. Premeu la icona Mostra la gràfica  de la barra d’eines superior. 
 
 
 
 
 
 
 

Per mostrar o ocultar el quadern, premeu la icona Mostra quadern 

 de la barra d'eines principal. 

12. Deixeu només el sensor de so a la gràfica. Feu doble clic sobre les icones dels altres sensors 
en el mapa de dades per ocultar-los.  

13. Premeu la icona  Gràfica de barres  de la barra d'eines de la gràfica per presentar les 
dades en forma de gràfica de barres.  

14. Utilitzeu el cursor per trobar el valor corresponent a cada mostra. 
 

  
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

 
1. Té algun tipus d’influència la distància entre el sensor i la font del soroll?   
2. Has observat alguna tendència en els resultats obtinguts? Disminueixen a mesura que 

augmenta la distància?  
3. Hi ha hagut algun soroll de fons (com per exemple, trànsit al carrer)?  
4. El soroll de fons afecta a les mesures realitzades? En el cas que sigui així, com us n’heu adonat 

d’això?  
5. Hi ha sorolls que es transmetin millor que d’altres? Proveu-ho amb un rellotge despertador i 

amb una ràdio.  
 
 



 

Interpretació de les gràfiques de 
temperatura 

 

 
Anem a…  

Aprendre a interpretar gràfiques. Un alumne submergirà un sensor de temperatura en diverses 
tasses, les quals contindran aigua calenta i freda. Mentrestant, un altre alumne tractarà 
d’explicar què passa basant-se en l’observació de la gràfica. 

 
Inici 

- Connecteu el sensor de temperatura a l’entrada A.  

- Per començar l’experiment, premeu la icona Activa  de la barra d’eines inferior. Ompliu 
una tassa amb aigua calenta i una altra amb aigua freda. A l’inici de l’experiment, deixeu el 



sensor a sobre la taula. 

- Per començar l’experiment, premeu la icona Inicia  de la barra d’eines superior. 

 
Posem fil a l’agulla  
 

1. Un alumne observarà la representació en pantalla.  
2. Mentrestant l’altre alumne haurà de situar-se fora de la vista del primer alumne i submergir 

lentament el sensor de temperatura dins i fora de les tasses amb aigua calenta i freda.  
3. L’alumne de davant del monitor haurà d’endevinar què és el que està fent l’alumne que manipula 

el sensor.  
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

 
  

1. A partir de la gràfica, podeu dir què passa quan s’introdueix el sensor dins de l’aigua calenta?  
2. Podeu determinar a quina temperatura estava l’aigua calenta?   
3. Quantes vegades es va introduir el sensor dins de l’aigua freda?  

 
 



 

Pronòstic del temps  
 

 
Anem a…  

Aprendre com dibuixar prediccions a la pantalla de l’EcoDad i comparar-les amb les dades reals 
mesurades. 

 
Inici  

- Per començar l’experiment premeu la icona Activa  de la barra d’eines inferior. 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Col·loqueu la part de davant de l’Ecodad, a on hi ha el sensor de llum, a davant d’una font de 
llum (per exemple, una finestra o un llum).  

2. Per començar, premeu la icona Inicia  de la barra d’eines superior.  
3. Col·loqueu un núvol de cartolina a davant del sensor de llum.  



4. Premeu la icona Inicia/Pausa la predicció  de la barra d’eines inferior per aturar la 
representació en pantalla de les dades.  

5. Allunyeu el núvol del sensor de llum.  
6. Entre tots els alumnes, feu una predicció del que passarà a la gràfica.  
7. Feu que un de vosaltres dibuixi la predicció a la pantalla.  
8. Premeu la icona Afegeix predicció  de la barra d’eines inferior. Ara un altre alumne pot 

fer la seva predicció.  
9. Una vegada hagueu fet les vostres prediccions a la pantalla, màxim 8, premeu de nou la icona 

Inicia/Pausa la predicció  de la barra d’eines inferior per veure la representació gràfica de les 
dades i així comprovar si heu fet bones prediccions. 

 
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

 
1. Quina predicció és la que més s’assembla a la mesura real?   
2. Quina és la història de la gràfica?  
3. Amplieu la zona de la gràfica en la qual el núvol estava davant del sensor. Durant quanta estona 

estava ennuvolat? 
 
 



 

Predicció de mesures  
Anem a…  

Aprendre a dibuixar prediccions a la pantalla i llavors comparar-les amb les captures reals. 

 
Inici  

- Per començar l’experiment premeu la icona Activa  de la barra d’eines inferior. 

 
Posem fil a l’agulla  

 
1. Engegueu la ràdio per poder tenir algun soroll.  

2. Per començar, premeu la icona Inicia  de la barra d’eines superior per iniciar la captació 
del nivell de so.  

3. Premeu la icona Inicia/Pausa la predicció  de la barra d’eines inferior per aturar la 
representació en pantalla de les dades.  

4. Gireu gradualment el botó del volum de la ràdio en un sentit, ja sigui per pujar o baixar el 
volum.  

5. Deixeu que tothom faci les seves prediccions.  
6. Premeu la icona Afegeix predicció  de la barra d’eines inferior. Ara un altre alumne pot 

fer la seva predicció.  
7. Una vegada hagueu fet les vostres prediccions a la pantalla, màxim 8, premeu de nou la icona 

Inicia/Pausa la predicció  de la barra d’eines inferior per veure la representació gràfica 
de les dades i així comprovar si heu fet bones prediccions. 

 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 



 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

  
1. Ha estat correcta la vostra predicció?  
2. Quina ha estat la predicció més exacta?  

 



 

Quin és el millor color per a un vestit 
d’estiu?

  

Anem a…  

Explorar l’efecte del color de la nostra roba. Mesurarem la temperatura de dos peces de roba 
de diferents colors quan les exposem al sol. 

Inici 

- Connecteu dos sensors de temperatura a les entrades A i B.  

- Per començar l’experiment premeu la icona Activa  de la barra d’eines inferior. 

 
Posem fil a l’agulla  

1. Col·loqueu les dues mostres de roba davant d’una finestra assolellada. 
 
 

Suggeriment: Subjecteu els extrems de les peces de roba amb cinta 
 

adhesiva per fixar el conjunt experimental. 

 
 
 
 
 
2. Col·loqueu els sensors de temperatura a sota de cadascuna de les peces de roba. 

3. Premeu la icona Inicia  de la barra d’eines superior per iniciar la captació de dades.  
4. Feu la vostra pròpia predicció dels canvis de temperatura.   
5. Observeu què passa. 

 
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 



text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

  
1. Les mostres s’han escalfat igual de ràpid?  
2. Quin és el color de la roba que s’ha escalfat més?  
3. Quina roba s’ha quedat més freda?  
4. De quins colors escolliries la teva roba per estar fresc a l’estiu?   
5. O bé, quin color de roba escolliries per mantenir-te calent a l’hivern?   

 



 

Absorció de la calor en diferents  
materials 

 

 
Anem a…  

Analitzar el procés de refredament de l’aigua calenta submergint dos sensors de 
temperatura en dues tasses grans (una de les quals tindrà una cullereta metàl·lica a dins) 
plenes d’aigua calenta i observarem les variacions de la gràfica. 

 
Inici 

- Connecteu dos sensors de temperatura a les entrades A i B.  

- Per començar l’experiment premeu la icona Activa  de la barra d’eines inferior. 

 
Posem fil a l’agulla  



1. Aboqueu la mateixa quantitat d’aigua calenta, a la mateixa temperatura, a cada tassa.  
2. Col·loqueu un sensor de temperatura a cada tassa.  
3. Introduïu una cullereta de metall a la segona tassa.  

3. Premeu la icona Inicia  de la barra d’eines superior per iniciar la captació de dades.  
4. Feu la vostra pròpia predicció dels canvis de temperatura.   

Es mantindrà la mateixa temperatura a les dues tasses? 
Si es refreden les tasses, a quina temperatura ho fan? 
Quina diferència de temperatura produeix la cullereta? 
 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  

  
1. Quina de les dues tasses ha estat calenta més estona?  
2. Quina diferència ha produït la cullereta de metall?  
3. Han estat correctes les vostres prediccions?   

 



 

L’efecte hivernacle   
 

 
Anem a…  

Investigar què passa quan els raigs de sol queden confinats en un contenidor tancat i 
transparent. Per això mesurarem la temperatura a l’interior i a sota d’un cotxe estacionat en 
un lloc assolellat. 

 
Inici 

- Connecteu el sensor de temperatura a l’entrada A de l’Ecodad.  

- Si la pantalla de l’Ecodad està apagada, premeu el botó Inicia  per activar-la. Si 

l’Ecodad està recol·lectant dades, premeu la icona Atura  per aturar la recol·lecció de 
dades i retornar al menú principal. 

- Escolliu el mode de recol·lecció Simple, prement el botó de Desplaçament  fins que 



aparegui. 

 
Posem fil a l’agulla 

1. Demaneu-li al conductor de l’automòbil que estacioni en una zona assolellada.  
2. Col·loqueu el sensor de temperatura dins del cotxe, a sota del seient del conductor.  
 

 
 

 

Nota: D’aquesta manera el sensor no estarà exposat a la llum solar directa 

3. Col·loqueu l’Ecodad a sota del cotxe.  
4. Tanqueu la porta del cotxe. 
 
 
 
 

Nota: Aneu amb compte de no trencar el cable del sensor 

5. Premeu el botó Inicia  per iniciar la captació de dades. 
6. Després de que el cotxe hagi estat exposat a la llum solar directa durant una hora, premeu el 

botó Atura .  
 
7. Connecteu l’Ecodad al vostre ordinador i obriu el programa EcoDad.  
 

8. Premeu la icona Descarrega  de la barra d’eines superior. A continuació premeu D’acord. 

9. Premeu la icona Mostra gràfica  de la barra d’eines superior.  

10. Deixeu només els dos sensors de temperatura a la gràfica: feu doble clic sobre les icones dels 
altres sensors en el mapa de dades per ocultar-los.  

11. Observeu els canvis en els gràfics.  

 
Què hem après?  

Premeu  Nou document de text de la barra d'eines inferior per obrir una nova finestra de 
text i escriviu-hi les següents respostes (no oblideu desar les vostres respostes – premeu 

 Desa el document de text de la barra d'eines inferior):  



  
1. Quines eren les temperatures inicials a dins i a fora del cotxe?  
2. Quines han estat les temperatures finals a dins i a fora del cotxe?  
3. Perquè la temperatura a sota del cotxe era més baixa que la temperatura a dins del cotxe?  
4. Què faríeu per disminuir la temperatura de l’interior del cotxe?  
5. Quin seria l’efecte de la temperatura interna del cotxe si les finestres haguessin estat 

obertes?  
 
Algunes idees addicionals… 

- Mesureu la temperatura del maleter del cotxe durant una hora. Explica els resultats 
obtinguts. 
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