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Recursos per al professorat

Instal·lació elèctrica a l'habitatge, què es necessita?

Objectius
 
- Identificar els components bàsics de la instal·lació elèctrica.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Interpretar les dades dels rebuts del subministrament elèctric.
- Conèixer les normes de seguretat.

Descripció de l’activitat

L’activitat consta d’una varies parts:

A) Es realitza amb l’interactiu La instal·lació elèctrica i una segona part pràctica de 
disseny i càlcul.

La primera part de l’interactiu l‘activitat Avalua’t la poden plantejar com una activitat 
de classe emprant la pissarra digital.  L’activitat  Practica pot realitzar-se de forma 
individualitzada, cada alumne amb el seu ordinador. L'activitat Glossari pot realitzar-
se de forma col·laborativa amb tots els alumnes a classe.

B) Treballarem individualment , cada alumne haurà de  realitzar un plànol utilitzant la 
simbologia normalitzada de la  instal·lació    elèctrica del  seu habitatge   .  Per  fer-ho 
haurà de fer una fotografia dels elements següents:
(Comptador / Interruptor  diferencial / Petits interruptor automàtics)

C) Els càlculs finals que es proposen, parteixen de la factura de l'electricitat , farem 
servir el aplicatiu Factura de l'electricitat .

E)  Treballarem en equip  i   farem un  mural  sobre  les  normes  de seguretat i  de 
manera especial  explicarem perquè és tan important i com funciona  el interruptor 
diferencial i també farem les activitats proposades al aplicatiu normes de seguretat .

F) Treballarem en equip i farem un circuit elèctric bàsic que representi una vivenda 
amb 2 habitacions + cuina + bany + sala menjador i que contempli tots els elements 
estudiats al llarg d'aquest treball.
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Aula
Aula ordinària.
Aula de tecnologia.

Temporització
2 h a l’aula ordinària.
3 h a l’aula de tecnologia.
2 h a l'aula informàtica.

Recursos emprats

- L’aplicatiu multimèdia de l’edu365.cat:
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/mu  ds/tecnologia/electricitat/index2.htm  
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/practica/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/practica/index2.htm

- Les pàgines web de la fundación Eroski :
http:/  /www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2009/05/24/185514.php  
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2002/11/27/140005.php

- La pàgina web d'  Artegijon :
http://www.artegijon.com/UserFiles/File/Toni/IBASICAS/simbolosnuevos.pdf
http://www.em.upc.edu/docencia/estudis_grau/etseib/teoria_maquines/fascicles-i-
normes/circuitselectrics.pdf/

- La pàgina web de Viasatelital
http://www.viasatelital.com/proyectos_electronicos/normas_de_seguridad.htm

- Ordinador.
- Material de dibuix tradicional o ( programa adient de CAD/CAM).
- Eines i material divers  de taller.

Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta  activitat  convé  realitzar-la  després  d’haver  treballat  prèviament  els 
fonaments  de l'  electricitat  i  els  seus components  .  En acabar  l’activitat  Practica 
convé  assegurar  que  l’alumnat  ha  respost  correctament  i  ha  integrat  els 
coneixements.

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb les eines de 
dibuix , les eines del taller   i el càlcul matemàtic.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

-Concepte d'interruptor diferencial.
-Elements bàsics ( comptador, circuit, quadre de comandament).
-Importància de l'etiqueta energètica dels electrodomèstics.
-Normes de manteniment i seguretat.
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La principal  competència treballada està relacionada amb el  àmbit  de Conviure i  
habitar el món la qual cosa implica  el coneixement i d'interacció amb el món físic 
sense oblidar que el segon àmbit treballat és el metodològic amb les competències 
matemàtica i la d'aprendre a aprendre.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 4t d’ESO. L’alumnat que requereixi  
una atenció especial pot quedar-se amb l’activitat Avalua’t i amb el càlcul pràctic.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...

Connexions  amb  Ciències  de  la  naturalesa,  amb  Matemàtiques   i  amb  Visual  i  
plàstica.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Ins_Elc.pdf
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