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Fem electrònica (Itinerari)

Objectius
 

- Identificar les diferents categories d’elements electrònics que intervenen en un 
circuit.

- Relacionar cada element amb el seu símbol.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Calcular i mesurar magnituds elèctriques.
- Muntar  circuits  i  verificar  el  seu  funcionament  en  placa  de  proves  sense 

soldadura.
- Muntar circuits en placa impresa amb soldadura tova.

Descripció de l’itinerari

L'itinerari consta de 8 elements que cobreixen els continguts bàsics d'electrònica de 
quart  d'ESO. Es fa una introducció als components bàsics: resistències, díodes i 
transistors per comprendre la seva funció en un circuit electrònic. Altres elements 
que també es treballen són els condensadors, els LED i el circuit integrat.

Els applets de simulació complementen l'anàlisi teòric dels circuits afavorint el procés 
d'aprenentatge.

En la proposta s'han imbricat el coneixement analític amb l'activitat manipulativa i 
experimental per a que l'alumnat associï els elements i els circuits amb la realitat. 
S'ha donat importància específica a l'ús correcte del polímetre per ser l'instrument 
que permet obtenir dades reals del funcionament d'un circuit i el seguiment en cas 
de presentar anomalies.

La seqüència d'activitats és:

- Resistència i circuits bàsics
- La font d'alimentació
- Mesurar amb el multímetre
- Díodes
- El LED
- Transistors
- Els components de semiconductor
–Aprenem electrònica? Som-hi
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Temporització 
La temporització aproximada és:

Activitat Aula 
ordinària

Aula de 
Tecnologia

Resistència i circuits bàsics 1 1
La font d'alimentació 1
Mesurar amb el multímetre 1 1
Díodes 2
El LED 2 1
Transistors 2 2
Els components de semiconductor 4 4
Aprenem electrònica? Som-hi 4 4

Total 16 14

Aspectes didàctics i metodològics 
Abans  de  començar  l'itinerari  convé  assegurar   que  l'alumnat  té  assolits  els 
continguts bàsics d’electricitat i de les habilitats mínimes de construcció de circuits 
elèctrics. 

A partir dels circuits treballats a la darrera activitat poden plantejar-se projectes més 
complexos que facin servir alguns dels circuits proposats. Aleshores caldria ajustar 
les temporitzacions. 

Alumnat a qui s’adreça
Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO. 

2/2

http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

