Oui reacciona m6s de pressa?
-El vuitl -crida l'Alfred, el profe d'educaci6 fisica.
<Ostresl El vuit s6c jo!r, es diu a si mateix el Marc.
lmmediatament arrenca a c6rrer cap al Sergi, que, dret enmig del pati i amb

el braq ben estirat, aguanta un mocador.
De l'altre grup, situat en el cantd oposat, tamb6 surt algd corrent. Mentre
avanqa, el Marc mira qui6s. nLa Cemmal Nol Si em guanya, estic ben acabat per tot l'any -pensa el Marc mentre corre tan de pressa com pot-.
M'hi jugo el prestigil>
Tots dos arriben alhora davant el mocador.
La Cemma fa veure que agafa el mocador, i el Marc, per culpa dels nervis
i la preocupaci6, es posa de peus a la galleda:travessa el camp, perseguint
la Cemma, sense que la seva rival hagi agafat el mocador.
-Eliminat el Marc per invasi6 -exclama l'Alfred.
-Estic acabat! -diu el Marc.
Acabada la classe, i despr6s d'una dutxa refrescant, la colla s'ha trobat de
nou al pati a l'hora de l'esbarjo. L'Albert i l'Euldlia no paraven de donar
conversa. Coneixent la Cemma iel Marc, sabien que era millor no donar
cap oportunitat per recordar la classe d'educaci6 fisica. Perd aquesta vegada el Sergi no ha pogut callar...
-Apa Marc, quina enganxada amb el mocador. Jo que ho he vist tot...
-Qud vols? He relliscat! -replica el Marc.
-Ha relliscat, ha relliscat... -se sent que diu amb sorna la Cemma.
*Es la veritat. A m6s a m6s, ja saps que reacciono m6s de pressa que tu. Tots
els nois reaccionen m6s de pressa que les noiesl
-Qub dius, ara? Som les noies les que reaccionem m6s de pressa que vosaltres els noisl

-

L'Alfred, que passa per ail), s'atura en sentir-ros
discutir.
-Aixd 6s molt f)cil de saber. Nom6s us car un regre de :o .- i una taura
que
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-Exactament. I amb la taula que us passa16 po_
deu calcular el temps de reacci6, 6s a dir,
el
t:mps que triga la persona a adonar_se que cau
el regleiaatrapar-lo.
L'Alfred els d6na aquesta taula de la dreta:

Amb molta curiositat, els de la colla miren
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-Es clarl -diu el Marc-. Si agafes
el regle a
-posem
I'alEada del centimetre dotze,
per cas,
aixd vol dir que han passat 0,154 segons des
que s'ha deixat anar el regle.
-154 mil.ldsimes de segon, noil_exclama l,Al_
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-Perd..., i si l'agafes quan han transcorregut di_
nou centimetres, o sigui quan |agafes a |irEada
del centimetre dinou? Lravors, com ho {as? -planteja l,Helena.
-Aixd 6s molt f)cil de carcurarr -interv6 er sergi-. N,hi ha prou de fer un
grific. En l'eix horitzontal consta el temps, i en
el vertical, l,espai recorre_
gut en el regle en centimetres. Les dades que
no tenim a Ia taula, res po_
dem deduir del gr)iic.
El s,ergi s'adona que els seus amics i amigues
de la colla se,l miren amb cara d'admiraci6.
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Representa aquestes dades en el gr)fic
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Feu grups de tres o quatre persones i contesteu a les qiiestions que us proposem.
a) Quin 6s el problema que voien investigar els de la colla?

E) Quines s6n les hipdtesis que es consideren? Escolliu-ne una

i feu-ne la corresponent de-

ducci6.

c) Quines serien les variables independent i dependent d'aquest experiment? Quines
riables haurieu de controlar perquE no s'alteri ei resultat de I'experiment?

d)Enun full a part, feu el disseny de l'experiment i lliureu-lo

al professor o la professora.
Tingueu en compte que, per extreure'n les conclusions, potser us cal fer moltes proves i tenir un bon nombre de resultats. Despr6s, feu l'experiment. Penseu la manera de presenta.

els resultats i les conclusions.
e) Com decidireu quines s6n les conclusions?

Amb l'ajut de la taula i el regle, quin altre problema podeu investigar? Feu el disseny complet d'aques ta altr a investigaci6.

