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Recursos per al professorat

Electric circuits

Procedència: Banco de imágines MEC

Objectius
 
• Emprar la llengua anglesa per a l'aprenentatge de la tecnologia.
• Entendre les diferents magnituds elèctriques i l’efecte de la seva variació sobre un 

circuit elèctric.
• Identificar  les  parts  i  usos  d’un  multímetre  i  la  forma  segura  d’utilitzar-lo  per 

mesurar les característiques d’un circuit elèctric.
• Interpretar esquemes elèctrics per muntar associacions sèrie i paral·lel en circuits, 

tot valorant-ne les avantatges i inconvenients de cadascun. 
• Valorar  el  progrés  que  ha  comportat  l’ús  de  l’electricitat  i  saber-ne  fer  un  ús 

responsable.

Descripció de l’activitat

Aquesta activitat es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL 
per  ampliar  els  coneixements  de  l'alumnat  sobre  l’anàlisi,  el  funcionament  i  
característiques dels circuits elèctrics domèstics per fer-ne un ús adequat.

Aula
Aula ordinària amb canó.
Aula taller de tecnologia.
Aula d’informàtica o ordinària si els alumnes disposen d’ordinadors portàtils

Temporització
18-20 h.

Recursos emprats
• Guia de treball de l'alumnat impresa en paper o suport virtual (ordinador).
• Ordinador amb canó per veure les presentacions multimèdia.
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• Ordinadors individuals o en grups de dos alumnes per desenvolupar les activitats 
interactives

• Materials  d’aprenentatge de l’electricitat  en  corrent  contínua de l’aula  taller  de 
tecnologia (daus elèctrics, símbols magnètics, fonts, cablejat, multimetres, etc.
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Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta  activitat  d’introducció  a  l’electricitat  es  desenvolupa totalment  en  anglès 
seguint la metodologia AICLE/CLIL.
L'alumnat pot treballar a partir de les activitats proposades sota l’assessorament del 
professorat que ha de vetllar perquè els diàlegs i la comunicació entre l'alumnat sigui  
en llengua anglesa.

Hi ha diversitat d’activitats i algunes es poden dur a terme de diferents maneres: tot 
el grup classe, en grups de dos o individualment. En tot cas, és important planificar 
amb temps les activitats perquè cadascuna requereix unes determinades condicions 
de suports multimèdia, disponibilitat d’espais i materials.
A l’aula ordinària amb canó podem visionar presentacions i després fer les activitats 
relacionades de forma individual o en grups de dos i després fer una posada en 
comú col·lectiva

A  l’aula  d’informàtica  o  amb  ordinadors  portàtils  connectats  a  Internet  podem 
treballar  individualment  o  en  grups  de  dos  per  fer  activitats  interactives. 
Posteriorment  cada  alumne  pot  passar  la  informació  al  seu  dossier  d’activitats. 
Igualment es pot fer una comprovació col·lectiva del resultat.

A l’aula taller s’hi realitzaran els muntatges elèctrics proposats a les activitats, amb el 
recolzament si és possible del canó per aclarir els procediments o conceptes a mida 
que es fa  l’activitat.  En les activitats  de taller  és  important  que durant  la  sessió 
anterior els alumnes amb l’ajuda del professor dediquin uns minuts a llegir i entendre 
els procediments que hauran de realitzar. D’aquesta manera s’evitaran pèrdues de 
temps innecessàries en la preparació dels muntatges. 

Continguts i competències  que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:
• Les magnituds elèctriques. Llei d’Ohm.
• Ús adequat del multímetre per mesurar les magnituds elèctriques 
• Anàlisi del comportament de circuits amb associació sèrie, paral·lel i mixt.
• Ús responsable de l’electricitat. Estalvi d’energia.

Les competències treballades en aquesta proposta didàctica són
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
• Competència en tractament de la informació i competència digital.
• Competència matemàtica.
• Competència social i ciutadana

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 2n i 3r d’ESO que ha adquirit unes 
habilitats  comunicatives  en  llengua  anglesa  que  els  permeti  de  realitzar  els 
aprenentatges de la matèria en aquesta llengua.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...
Connexions amb Ciències de la naturalesa, Ciències socials i Llengua estrangera.

Documents adjunts
• Guia per al professorat: Electric circuits. Teacher notes.pdf
• Guia de treball per a l’alumnat: Electric circuits. Student activities.pdf
• Transcripció  resumida  d’una  presentació  sobre  el  multímetre:  Multimetre 

transcripction.pdf
• Presentació multimèdia: Hydraulic analogy of electricity.ppt
• Guia de realització d’un informe de muntatge: Assembly report guide.pdf
• Model d’un informe de muntatge: Assembly report model.pdf
• Joc de cartes sobre simbologia elèctrica: Electric circuits symbol cards.pdf
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