
ELECTRICITAT ESTÀTICA 
Educació secundària i Batxillerat 
Edats: de 13 a 17 anys 
 
Què passa si tenim els cabells llargs i ens trèiem un 
jersei de llana a l’hivern? 
 
Potser aquests vídeos t’ajuden a entendre-ho: 

• https://www.youtube.com/watch?v=OZXjclP5xj0 
• https://www.youtube.com/watch?v=yc2-

363MIQs 
• https://www.youtube.com/watch?v=OLFrpP7sT9Y 

 
 
 
Els cabells es posen de punta per l’electricitat estàtica. Totes les 
coses estan formades per àtoms. Els àtoms tenen protons, 
electrons i neutrons. Els protons tenen càrrega elèctrica positiva, 
els electrons tenen càrrega negativa i els neutrons no tenen 
càrrega elèctrica. Els àtoms d’un cos són elèctricament neutres, 
és a dir, les càrregues negatives i positives estan en equilibri. 

 
 
Però quan freguem un objecte contra un altre, alguns objectes 
tendeixen a perdre electrons i d’altres en guanyen. És el que 
s’anomena l’efecte triboelèctric. L’electricitat estàtica es 
genera quan dues superfícies entren en contacte i hi ha una 
transferència d’electrons. 
 
L’any 1750, Benjamin Franklin, pare fundador dels Estats Units, i 
científic destacat pels seus estudis sobre l’electricitat, va 
demostrar la relació entre l’electricitat estàtica i els núvols de 
tempesta. Aquesta relació va quedar plasmada amb la invenció 
de les Campanes de Franklin. 
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Et proposem que construeixis les teves pròpies Campanes de 
Franklin. Necessitaràs els materials següents: 
 
 
 
 
2 llaunes de refresc buides 

 
 

L’anella d’una de les llaunes i 1 clip 
 

 
1 canyeta de refresc o 1 llàpis 
 
Fil 

 
 
1 tros de cable elèctric 
 
 
1 drap de llana o cotó 
 
 
1 espàtula de cuina d’alumini o paper d’alumini 
 
 
 
 
 
Et deixem uns quants vídeos perquè t’ajudin a construir les 
campanes: 
 

• https://youtu.be/fEqudsyIWzk 
• https://www.youtube.com/watch?v=V987ayurEjo 
• https://www.youtube.com/watch?v=BL3mSpnJXLo 

 
 
 
Què ha passa? Per què creus que el “pèndol” es mou d’un costat a 
l’altre fent sonar les dues “campanes”? 
 
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 i recursos: 
 

• https://criatures.ara.cat/oci/Lelectricitat-
estatica_0_2004999485.html 

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

• https://www.ceac.es/blog/que-es-la-electricidad-estatica 
• https://www.upsbatterycenter.com/blog/how-to-make-

franklins-bells/ 
• https://blog.wonderbly.com/us/learning-us/fan-static-

experiments/ 
• https://www.stevespanglerscience.com/lab/experiments/s

pinning-match-table-trick/ 
• https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/qqc-i-

lelectricitat/video/5663574/ 
 

 
 
 


