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Imanak eta Magnetismoa 
HELBURUAK:  

 Ikasleek imanekin hainbat praktika eta behaketak egitea.  

 Behaketen ondorioak ateratzea metodo zientifikoa erabiliz. 

 Hiztegi espezifikoa erabiltzea. 

 Magnetismoaren indarra neurtzea.   

 Eremu magnetikoaren oinarrizko kontzeptuak deskribatzea esperimentuen bidez: indar-

lerroak, elektroimanak, Lurraren magnetismoa.  

EDUKIAK:  

1. Ikusten ez dugun indarra: itsasten eta itsasten ez diren objektuen arteko 

esperimentazioa.  

2. Manipulazioaren bidez, imanen aurrean objektuen portaera.  

3. Imanen poloen identifikazioa.  

4. Joko magnetikoen bidez landutakoaren adierazpena: itsasontzi magnetikoa eta 

arrantza magnetikoa.  

5. Iman desberdinen indar neurketa: esperimentuaren diseinua. 

6. Material batzuen imantazioa: esperientzien bidez behaketak eta ondorioak.  

7. Indar -lerroak sortzen eta elektroiman baten funtzionamendua.  

8. Lurraren magnetismoa. 

 

Ikasleen ebaluazioa antolatzeko proposamena. 

 

BALIABIDEAK: jarduera bakoitzean idatzita daude.  

ARLO ETA MAILA:  

Natur Zientziak eta maila ikastetxearen erabakia izango da, baina indarrean dagoen 
curriculumari kasu egiten, ondoko Edukietan eta Ebaluazio irizpideetan dago:  

EDUKIAK: 2. Zikloko 1. Multzoan, Eduki komunak (A eta B ataletan) eta 4. Multzoa, 
Materia eta Energia.  

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK ETA LORPEN-ADIERAZLEAK: 2. Zikloko 1, 2, 3, 4 eta 9. 

Ebaluazio-irizpideetan hainbat lorpen- adierazle. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_p

royec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf 

HIZTEGIA:  

Karga elektrikoak, erakarpena, aldarapena, imana, metalak, propietate magnetikoak, 

magnetismoa, poloak, Lurraren magnetismoa, elektroimanak, indar-lerroak, eremu 
magnetikoa, indar magnetikoa, ipar-orratza.  

 

 

 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_2_proyec/adjuntos/OH_curriculum_osoa.pdf
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1. JARDUERA: Objektuak itsasten al dira?  

Baliabideak: globoak, lastotxoak, Bic boligrafoak, orraziak, paperak, egurrezko makilak, 

konfetiak, aluminiozko papera, artilezko arropa, paperezko zapiak, latak,orraziak..... 

Prozedura: Talde txikietan jarrita, osatu bikoteak eta 

eman bikote bakoitzari ondoko baliabideak:  

Puxika, lastotxoa, bic boligrafoa.  

Artilezko arropak (ikasleenak), paperezko zapiak, 

oihalak, ileak, konfetiak, aluminiozko pusketak eta 

plastikozko pusketak  

Igurtzi puxika puztuta zure arropa edo oihalen kontra eta 

jarri toki desberdinen ondoan ( armairuak, mahaia, paper 

txikiak, aluminiozko bolatxoak, lagun baten ilearen 

ondoan, …). Egin prozesu berdina puxika ordez lastoak 

edota boligrafoak erabiliz. 

Bete ondoko taula deskripzio txiki bat eginez 

(GUTXIENEZ HIRU ESPERIENTZIA) 

Zb. Egin duzuena Gertatu dena 

1  
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Jarri amankomunean egindako esperientziak zure taldeko beste bikoteekin. Horrela talde 

bakoitzean 6 esperientzia izango dituzue.  

EMAITZAK denon artean aztertzeko, saiatu ondoko galderak erantzuten talde txikietan. Ez 

dakizuena markatu eta gero talde handian erantzuna bilatuko dugu.   
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Zein dira haien artean itsasten ez diren materialak? 

Igurtzerakoan, zer gertatzen da?  

Material guztiek berdin jokatzen al dute?  

 

Beste esperientzia batzuk ikusteko eta etxean egiteko:  

Ur txorroa desbiatzen: 

http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/Los_talleres_de_c

iencias/electricidad_y_magnetismo/electrostatica_chorro_torcido.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=5Eq-aU1xO-c 

Beste esperientzia: https://www.youtube.com/watch?v=y2eJj95xYI0 

LHko ikasleek eginda: https://www.youtube.com/watch?v=g3bjSUw7-nM 

 

2. JARDUERA: Zer dakigu imanei buruz?  

Prozedura: Talde handian, galderak egin: Zure etxean imanak ba 

al daude? Zertarako balio dute? Iman batekin gertatutako 

pasadizoren bat baduzu? Objektu guztietan itsasten al dira?  

Irakasleak erantzunak arbelean jaso eta komentatuko ditu.  

 

Baliabideak: iman desberdinak 

Prozedura: Eman talde txiki bakoitzari bi iman eta esan azpiko marrazkiak betetzeko. Imanak 

hainbat objektu desberdinekin kontaktuan jarriko dituzte eta bakoitzarekin gertatzen dena 

idatziko dute. Taldearen ikasle guztien partaidetza bermatzeko, txandaka, ikasle bakoitzak 

objektuen lerro bat egingo du. (folio birakaria metodoa erabiliz).  

a) Lehendabizi, markatu zuen ustez zein objektuetan itsatsiko diren. (beltzez markatu)  

b) Ondoren, egin esperientzia eta markatu eskuineko marrazkian. (gorriz markatu) 

Zure ustez:                                                          Esperientzia eginez:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/Los_talleres_de_ciencias/electricidad_y_magnetismo/electrostatica_chorro_torcido.htm
http://www.jpimentel.com/ciencias_experimentales/pagwebciencias/pagweb/Los_talleres_de_ciencias/electricidad_y_magnetismo/electrostatica_chorro_torcido.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5Eq-aU1xO-c
https://www.youtube.com/watch?v=y2eJj95xYI0
https://www.youtube.com/watch?v=g3bjSUw7-nM
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3. JARDUERA: Things to test.  

(saiakerak egin objektu desberdinekin) 

Baliabideak: talde bakoitzari bi iman eta kutxa batean objektu desberdinak(…..) 

Prozedura: Irakasleak kutxa batean  gauza desberdinak emango dizkio talde txiki bakoitzari. 

(Kutxa birakaria egitura jarraituz) taldeak gauzen artean bi multzo egingo ditu:  

1. multzoa: Imanek erakartzen dituzten gauzak (magnetikoak direnak) 

2. multzoa: Imanek erakartzen ez dituzten gauzak (Ez magnetikoak) 

Bete taula bi alditan, pentsatzen duzuena (1) eta imanak erabiliz topatu duzuena (2)  

Taula 1:                                                     Taula 2:  

 

EMAITZAK:, Aurreko bi jarduerak egin ondoren, “arkatzak erdira” egitura erabiliz bete ondoko 

taula.  

Zein dira objektu magnetikoak eta 

zein ez? 

 

Deskribatu objektu magnetikoak.  

 

Objektu magnetikoek, zer dute 

komunean?  

 

 

 

 

  

Oharra: Metal hitza ateratzen ez bada irakasleak aipatu beharko du. 
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4. JARDUERA: Metal guztiak magnetikoak al dira?  

4.1. Jarduera honen esperimentazioa egin baino lehen:  

Ikasle bakoitzak bere etxeko 6-8 objektu metalikoen zerrenda osatu behar du, eta jakinez 

gero, zein motako metala den idatzi beharko du.   

Irakasleak ikasle bakoitzari objektu bat esatea 

eskatuko dio, zer den, nolakoa den, zergatik 

dakien metalezkoa dela eta ea metalaren izena 

ezagutzen duen.  

Prozedura: Hurbildu imana metal bakoitzari eta 

bete azpiko taula, talde txikietan eta folio 

birakaria prozedura erabiliz.  

Baliabideak: Bi iman talde bakoitzean eta 5 metal  (aluminioa, zinka, nikela, burdina, kobrea, 

eztainua.) 

 

4.2. Nondik dator “iman” hitza? 

Frantses hizkuntzatik dator, “amant” hitzak maitalea esan nahi du. Beraz, iman hitzak, harri 

maitalea esan nahi du.  

Ingelesez, “magnet” esaten da eta grekotik dator. Bi historia daude:  

1.  “Magnesia” antzinako hiriaren izenetik dator.  

2.  Pasadizo bat, artzain greko bat Magnes izena zuena. (1) 

Metalaren izena Kolorea Magnetikoa Ez magnetikoa 
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4.3. Zer da Magnetita? 

Prozedura: Ikasle bakoitzak testua irakurriko du eta, gero, azpian dagoen taula eta galderak 
erantzungo ditu. 

Magnetita. Es un mineral de hierro, se conoce por su gran magnetismo, y por su color oscuro, 
pardo negruzco y brillo metálico.  Debe su nombre de la antigua ciudad griega de Magnesia. No 
es muy abundante y se forman en las profundidades  de la Tierra y también hay otros 

minerales que contienen pequeñas cantidades de cristales de magnetita. En la antigüedad se la 
conocía como piedra imán.  

Como has leído, la magnetita posee características magnéticas; es un mineral de hierro 
constituido por óxido ferroso-diférrico (Fe3O4). Es un mineral muy denso, frágil, duro y con 

propiedades ferromagnéticas, y por eso es capaz de atraer al hierro y al acero junto con otros 
metales.  

Bete taula hau:  

Zer da magnetita? Ezaugarriak Non sortzen da?  Beste izen bat dauka? 

 

 

 

   

“Ferromagnético” hitza, hitz konposatua da, ferro eta magnético. Erantzun ondoko galderak:  

1. Ferro, testuan agertzen den hitz batekin lotzerik baduzu? 

2. Magnético hitza, zer esan nahi du?  

 

Irakasleak magnetita pusketa erakutsiko die eta froga desberdinak egingo ditu. Burdin 

oxidoaren esperimentazioa ere egin. 

4.4. Zer da Sistema Periodikoa edo Taula Periodikoa? 

Talde handian, irakasleak 4.1 jardueran azaltzen diren metalen ikur kimikoa zein den adierazi 

eta “Sistema Periodikoa” zer den erakutsiko du.   

Irakasleak talde handian irakurtzekoa da eta irudiari garrantzia eman behar dio. 

SISTEMA PERIODIKOA: XIX. mendean naturan aurkitzen diren elementu kimiko berri ugari 

aurkitu ziren eta kimikariak 
elementu kimikoak sailkatzen 

hasi ziren.  

1869an, Dmitri Ivanovich 
Mendeleiev errusiarrak une 
horretan ezagunak ziren 64 

elementuak antolatu zituen.  

1870ean, Julius Lothar Meyeer 
alemaniarrak elementu 
kimikoen propietateetan 

oinarritutako beste 
antolamendu bat proposatu 

zuen.  

https://www.ecured.cu/Mineral
https://www.ecured.cu/Hierro
https://www.ecured.cu/Im%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Hierro
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Gaur egun erabiltzen eta ezagutzen dugun Taula Periodikoa edo Sistema Periodikoa horrela 
sortu zen.  

Gaur egun, taula periodikoaren mila bertsio baino gehiago daude. Taularik ezagunena (ikus 
hurrengo irudia) bidimentsionala da, non 118 elementuak daude,  18 zutabetan eta 7 lerroetan 

ordenatuta.  Lerroei periodo deritze, eta zutabeei, talde.  

Aurreko jardueran erabili ditugun metalen ikur kimikoak ondoko hauek dira: Aluminio: Al; 
Burdina: Fe; Zink: Zn; Eztainu: Sn; Kobrea: Cu; Nikela: Ni. 

Jarduera: Bilatu eta kokatu metal horiek Taula Periodikoan.  

Adibidez: Al, 13. taldean eta 3. periodoan.  

 

5. JARDUERA: Imanek elkar erakartzen eta aldaratzen. 

Imanen poloak.  

Prozedura: Jarri bikoteka eta egin ondoko jarduerak.  

5.1. Marrazkia erabiliz, deskribatu ikusten dena.  

Marrazkian dagoena, ondo dago? egia al da?  

1/ Bi iman hartu eta egin esperimentu 

hori, marrazkian dagoen moduan.  

2/ Deskribatu gertatutakoa. 

Ikusten dena da imanek bi alde edo bi polo 

dituztela: N eta S. Elkartuz gero, N+N edo S+S alderapena ematen da, eta N+S erakarpena.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Eman bi iman, bat poloak markatu gabea eta beste bat  polo markatuak dituena. Talde 

txikian, asmatu beharko dute iman guztien poloak non dauden, N zein den eta S zein den eta 

gometxekin markatu beharko dituzte (N gorria jarri).  

Baliabideak: eman iman beltzak, forma desberdinekoak, eta markatu poloak.  

Eskura izango dituzte poloen detektoreak (2) eta iparrorratza (3).  

 

6. JARDUERA: Imanekin jolasean. 

Talde handian hausnarketa egiten den bitartean, froga hau egingo da: 
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 Ikasle batek mahai bat bultzatuko du. (Zer gertatzen ote da bultzada alde batera egiten 
duenean?)  

 Gero, bi ikaslek mahaiaren alde beretik bultzatuko dute.  (Zer gertatu da orain?) 

 Bi ikasle horiek mahaiaren kontrako aldetik bultzatuko dute. (Zer gertatzen da?) 

      Behaketak egin ondoren, erantzun galdera hauei:  

1. Ikasleak mahaia bultzatzerakoan, zer egiten ari dira? 

2. Ikasleak mahaia ukitu gabe, zeozer gertatuko da?  

Baliabideak: Imanak, paperezko orriak, kartulinak, kartoiak, egurra, klipak, guraizak, zeloa, 

soka,  giltzak, ontzia, irina, ura, dilistak eta plastikozko ontzia.  

 

Orain, imanekin ondoko frogak egingo dituzue:  

 6.1 Tartean oztopo bat badago, iman batek mugi ditzake metalezko objektuak?  

 6.2 Iman batek metalezko objektu bat imantatu (iman bihurtu) dezake?  

 6.3 Giltza eta klip baten artean ez dago erakarpenik, baina iman bat erabiliz, nola elkar 

daitezke giltza eta klipa? Eta, kliparen ondoan beste klip bat jarriz gero, zer gertatuko 

da?  

 6.4 Metalezko objektu bat nola atera daiteke urez betetako baso batetik? Edo, irinez 

betetako batetik?edo, dilistaz betetako batetik?  

 6.5 Nola manten daiteke tente soka bati lotutako klip bat?  

 6.6. Eta iman bat puskatzen badugu, zer gertatzen da bere poleokin? 

 

 

 

Hartu argazkiak esperientziak egiterakoan!!!! 

 

Esperientzia horiek egin ondoren, zein ondorio atera duzu?  

Imanen propietateak, zein dira?  

Zerbait ikusezina ba al dago? Zer? 
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7. JARDUERA: Joko magnetikoak 

Ikasleek bi joko magnetiko egingo dituzte. Talde bakoitzak bat 

egingo du.  

Itsasontzi magnetikoa:  

Prozedura: ikasleek egin dezakete marrazkian oinarrituz.  

Baliabideak: klipak edo eraztun metaliko txikiak, kortxoa, zotxa 

edo orratza, kartulina, kola, ontzia, ura eta imana.  

 

 

 

 

Arrantza magnetikoa:  

Prozedura:  ikasleek egin dezakete marrazkian oinarrituz.  

Baliabideak: klipak edo metalezko uztai txikiak, kartulina, 

feltro zati bat arrainen figurak, kola, egurrezko makila, soka 

eta imana 

 

 

 

 

8. JARDUERA: Imanen indar magnetikoa neurtzen 

Baliabideak: 3 iman desberdin, erregela eta klipak edo metalezko uztai txikiak.  

        Jakiteko zein den imanik sendoena, ikasleek esperimentu hau egin beharko dute. Hiru 

imanen indarra konparatuko dute. Hau egiteko, frogatuko dute imanak klip bat zein 

distantziatatik erakartzen duen.  

Imanek objektuak edozein distantziatatik erakartzen dituzte?  

Esperimentazioa egin ondoren, taula beteko dute.  
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Hemendik aurrera dauden jarduerak hautazkoak dira.  

__________________________ 

9. JARDUERA: Iman baten eremu magnetikoa. Indar-

lerroak/Eremu-lerroak 

9.1 Burdin hautsak jolasean 

 Baliabideak: Burdina-hautsak, kartulina zuria eta imana.  

Prozedura: jarri mahai gainean iman bat eta bere gainean kartulina bat. Bota gainetik poliki-

poliki burdina-hautsak. 

Zer ikusten da? 

 

 

 

 

 

 

9.2. Imanaren efektua olioan.  

Baliabideak: plastikozko botila (paperik gabea), gorputz-olioa, burdin hautsak eta bi iman.  

 

Prozedura (irakasleak egiteko):  

Prestatu plastikozko botila bat, bete ezazu gorputz-olioz eta bota 

barnean burdin hautsak.  

Astindu botila eta hurbildu iman bat. 

Nola ordenatzen dira burdin hautsak? 

 

 

Iman-mota Klip eta imanaren arteko distantzia (mm-tan) 

 Behin Bitan Hirutan Batazbestekoa  
mm-etan 
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Bi esperientzia horiek egin ondoren, irakasleak eremu magnetikoa zer den eta iman baten 

indar-lerroak zer diren azalduko du.  

Eremu magnetikoa, imana inguratzen duen gunea da, non bere eragina ikusgarria den.  

Gune horretan, iman horrek duen efektu magnetikoa nabarmena da, nahiz eta gure 

zentzumenentzat oharkabean pasatzen den. 

 

10. JARDUERA:  Lurraren magnetismoa 

 Lurraren erdigunean eta errotazio ardatzari buruz pixka bat okertua legokeen barra erraldoi 

imantatu batek sortuko lukeen eremuaren antzekoa litzateke 

Lurraren eremu magnetikoa. Horregatik, polo magnetikoak ez 

datoz guztiz bat polo geografikoekin.  

Willian Gilbert fisiko eta filosofoak 1600. urtean Lurra eta 

imanen arteko antzekotasunak aipatu zituen lehenengoa izan 

zen. Garai  horretan aurreneko iparrorratzak erabiltzen hasi 

ziren ere. 

Imanen polo berdinek elkar aldaratzen dutela eta desberdinek 

elkar erakartzen dutela, jakinik,  iparrorratzak Lurraren 

ipar poloa seinalatuko du, ipar polo geografikoa, baina, hori berez Lurraren hego polo 

magnetikoa da.  

 

Iparrorratza,  iparra (geografikoa) seinalatzen duen metalezko barra txiki imanduna da.  

Oso erabilpen erraza du : metalezkoa ez den gainazal lau batean jarri, eta orratza edo disko 

graduatua gelditu arte itxoin besterik ez dago. Gero bilatzen duen norabidea irakurri. Sarritan 

gertatzen da "despistaturen" batek eskuzko iparrorratz batekin orientatu nahi izatea autoaren 

barruan edo irrati transistore baten alboan. Halaber, urruti erabili behar da metalezko 

tresnetatik ere, arma, linterna, labana eta antzekoetatik.  

                                                         

Ikus bideoak:  

Lurra bezalako iman bat: https://youtu.be/Ov7EWKk6MT8 

Ipar orratza etxekoa: http://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/921929/bideoa-orientazioa--
iparrorratza-etxean-egiten-ikasi/ 

https://youtu.be/Ov7EWKk6MT8
http://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/921929/bideoa-orientazioa--iparrorratza-etxean-egiten-ikasi/
http://www.eitb.eus/eu/bideoak/osoa/921929/bideoa-orientazioa--iparrorratza-etxean-egiten-ikasi/
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Lurraren magnetismo ikusteko animazioa: 
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/earth_magnet_dipole_interacti
ve.html&lang=sp 

 

 

11.  JARDUERA: Nola osatu elektroiman bat.  

Magnetismoa eta elektrizitatearen arteko harremana ote dagoen ala ez aztertuko da atal 
honetan. Horretarako, irakasleak irudian dagoen 
muntaia egingo du eta hainbat esperimentu garatuko 

ditu.  

Baliabideak: petaka pila bat, burdina-iltze handi bat, 
kobrezko haria, klipak eta zeloa.  

 
 

 
 

 
 

Ikasleak talde txikietan galdera hauek erantzuten saiatuko dira: 
 
1. Elektroimana egin baino lehen, iltzeak metalak erakartzen ditu? 

2. Eta, pilarekin konektatuta dagoenean, zer gertatzen da klipekin? Iltzeak erakartzen al ditu? 
3. Zuen ustez, zer eragiten du elektrizitateak iltzean? 

4. Ba al dago harremanik elektrizitatea eta magnetismoaren artean? 
 
____________________________ 
 

(1) Magnes, artzain greziarra 

    Plinio Zaharra, militar, naturalista, eta zientzialari erromatarra izan zen; 22-79 K.a.urteetan bizi zen. 

37 aleko entziklopedia bat idatzi zuen eta bere ezagupena erakargarriagoa eta ulergarriagoa izateko 

asmoz, ipuinak erabiltzen zituen. 

Horietako ipuin bat Magnes artzain greziarrarena da: 

        Neguko egun hotz batean, beti bezala, Magnes bere artaldearekin larreetan zebilela bere ardiaren 

balaka entzun zuen; ardia bere arkumea bilatzen ari zen. Magnes ere bilatzen hasi zen: ibaiaren ondoan, 

harkaitz eta sasien artean… baina ez zuen arrastorik aurkitu. Bazekien ez zuela inork eraman, azeriak 

ere ez zebilen han… ezer ez! 

Inguru hartan harkaitz beltz handi bat bazegoen eta bere gainetik lur eremu zabalagoa ikus zezakeela 

pentsatu zuen. Igotzen ari zela, bere oinetakoen iltzeak eta makilaren punta harkaitzean itsasten zirela 

konturatu zen. Harkaitzetik askatzeko indar handia egin behar zuen eta gora igotzeko bidea zailagoa 

egiten zitzaion. Egun hartan indar hortaz konturatu zen eta egun batzuk pasa ondoren, zenbait gauzekin 

berriro itzuli zen. Horiekin guztiekin proba batzuk egin zituen, ea harkaitzera hurbiltzean zer gertatzen 

zen ikusteko. Ondorio bat atera zuen: burdina itsasten zela eta gainera objektuaren pisuak ez zeukala 

zer ikusirik erakarpenarekin. 

Harkaitzaren zati batzuk herrira eraman zituen eta helduen eta umeen jostailu bihurtu ziren. Hasieran 

http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/earth_magnet_dipole_interactive.html&lang=sp
http://www.windows2universe.org/physical_science/magnetism/earth_magnet_dipole_interactive.html&lang=sp
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“harri magikoak” izena jarri zieten, gero “Magnesen harriak” eta hortik dator magnetita, gaur egun 

erabiltzen dugun izena. Imana ere deitzen zaio. 

Egun imanak oso ezagunak dira, gure eskuetan iman jostailuak izan ditugu, baina… ondo ezagutzen al 

ditugu? 

 

(2) Poloen detektorea                                      (3) Eskolarako iparrorratzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erabilitako argazkiak eta unitate didaktikoa egiteko ideiak 

nondik jasota daude:  

1. http://infantilescuelaspias.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html (Unitate didaktikoaren portada)  

 

2. “El CSIC en la escuela” proiektua erabili izan da ideiak, irudiak eta jarduerak diseinatzeko:  

 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/rigel/rigel1.htm 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_rectora_adelaida/magnetis

mo.pdf 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_nuestra_sra_de_gracia/del

_espacio_a_los_imanes.pdf 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_los_guindos/taller_de_elec

tromagnetismo_completo.pdf 

 

3. Beste baliabide batzuk:  

http://blog.endesaeduca.com/experimento-imanes-magnetismo/ 

4. Euskarazko balibideak:  

https://zientziaeskolan.wikispaces.com/Magnetismoa 

http://www.ikas.eus/IMG/pdf/iparrorratza1.pdf 

http://www.eitb.eus/eu/ 

http://zthiztegia.elhuyar.eus/ 

 

5. Magnetis Primary (Worksheets). EDU-LAB 
http://www.edulab.com/cat/physics/magnetism 

 

Beste dokumentuetan, ondoko eranskinak:  

Eranskinak: I. Irudiak; II. Egitura kooperatiboak. III. Baliabideak erosteko tokiak. IV. Ebaluaziorako 

proposamena.  

  

http://infantilescuelaspias.blogspot.com.es/2012_02_01_archive.html
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/rigel/rigel1.htm
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_rectora_adelaida/magnetismo.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_rectora_adelaida/magnetismo.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_nuestra_sra_de_gracia/del_espacio_a_los_imanes.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_nuestra_sra_de_gracia/del_espacio_a_los_imanes.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_los_guindos/taller_de_electromagnetismo_completo.pdf
http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/magnetismo/experiencias/ceip_los_guindos/taller_de_electromagnetismo_completo.pdf
http://blog.endesaeduca.com/experimento-imanes-magnetismo/
https://zientziaeskolan.wikispaces.com/Magnetismoa
http://www.ikas.eus/IMG/pdf/iparrorratza1.pdf
http://www.eitb.eus/eu/
http://zthiztegia.elhuyar.eus/
http://www.edulab.com/cat/physics/magnetism
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