
ELECTRICITAT ESTÀTICA 
Educació infantil 
Edats: de 3 a 7 anys 
 
Què passa si tenim els cabells llargs i ens trèiem un 
jersei de llana a l’hivern? O si ens pentinem els 
cabells llargs amb un raspall? 
 
Ara potser comença a fer calor per posar-nos un 
jersei de llana, però et proposem un petit 
experiment per veure què passa.  
 
Només necessitaràs un globus, demana a un adult que 
te’l infli o fes-ho tu mateix si tens molta bufera.  
Un cop inflat i lligat, frega-te’l a la panxa, amb la 
samarreta o el jersei, i després apropa el globus al cap d’una 
persona que tingui els cabells una mica llargs.  
 
Què fan els cabells? 
 
Els cabells es posen de punta per l’electricitat estàtica. 
L’electricitat estàtica és un tipus d’electricitat que es produeix 
quan es freguen dos cossos (en el nostre experiment el globus i 
la nostra samarreta o jersei) un dels cossos es carrega 
d’electricitat (el globus queda carregat negativament) i pot 
atreure objectes (o en el nostre experiment els cabells que 
estan carregats positivament). 
 
Ara que hem après què és l’electricitat estàtica i que els 
objectes carregats negativament atrauen els que estan 
carregats positivament, experimentarem amb altres objectes, 
a veure si es comporten de la mateixa manera. 
 
Per aquest experiment necessitareu el material següent: 

 
1 globus 
 
 
1 bossa de plàstic 
 
 
 



1 llauna d’alumini buida 
 
1 rectangle de cartolina o paper 
 
 
1 retolador 
 
 
 
Cinta adhesiva 

 
 
Ara crearem dos personatges: 
 
L’ovella 

Agafa la cartolina (o paper) i retalla-la, amb l’ajuda d’un 
adult, perquè s’ajusti al contorn de la llauna (com si fos una 
etiqueta). Enganxa-la amb la cinta adhesiva i dibuixa una 
cara a la teva ovella amb el retolador. 
 

Aquí, et deixem un exemple d’ovella que pots pintar  
 

La medusa 
Agafa la bossa, i amb l’ajuda d’un adult, retalla-la en forma 
de medusa. Amb el retolador, dibuixa-li una cara. 

 
Aquí, et deixem un exemple de medusa que pots 
pintar 

 
 
 
Per acabar, torna a fregar-te el globus inflat a la panxa, i 
acosta’l als dos animals que has creat. 
 
Aquí tens uns vídeos que et poden ajudar: 

• https://youtu.be/b0unFUS9yds 
• https://www.youtube.com/watch?v=qYf6ByCNJak 
 

 
Què passa? Per què creus que es comporten així? 
 
Ensenya’ns els resultats en un vídeo o una foto a Twitter, 
Facebook o Instagram (si el tens obert) amb l’etiqueta 
#CanCiència i etiquetant a @fundaciorecerca. 



 
Fonts: 
 

• https://blog.wonderbly.com/es/learning-ideas-kids-
es/experimento-electricidad-estatica/ 

• http://labruixapericuixa.blogspot.com/2012/02/experiment-
lelectricitat-estatica.html 

• https://www.endesa.com/ca/coneix-l-energia/blog-d-
endesa/electricitat-estatica-jocs 

 


