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Recursos per al professorat

 Mesurar amb el multímetre

Objectius
 

- Identificar els instruments de mesura i les magnituds elèctriques bàsiques.
- Comprendre la forma de connexió correcta d'un voltímetre i d'un amperímetre 

en un circuit elèctric.
- Relacionar una magnitud amb les seves unitats de mesura.
- Identificar les parts, les escales i els connectors d'un multímetre i les diferents 

funcions.
- Seleccionar la funció i l'escala adequada a la mesura que es pretén realitzar.

Descripció de l’activitat

La mesura de magnituds elèctriques amb un polímetre o multímetre requereix d'un 
procés d'identificació de: la funció, l'escala i dels terminals a emprar i del tipus de 
connexió a realitzar en el circuit. Aquest és un procés complex que necessita d'una 
seqüència  d'aprenentatge  pautada.  En  l'ús  del  multímetre  com  amperímetre 
requereix  una  atenció  especial  pel  risc  que  suposa  la  mala  connexió  o  una 
sobrecàrrega.

L'activitat  es planteja en dues parts.  En primer lloc es treballa amb un simulador 
virtual  per  familiaritzar  l'alumnat  amb  els  procediments  simples  de  mesura.  La 
segona part es fa amb un multímetre real sobre els circuits elèctrics bàsics: sèrie i  
paral·lel.

Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.
1 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 
L'aula de tecnologia ha de disposar de l'equipament bàsic de multímetre, placa de 
proves (protoboard), algunes resistències.
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El simulador de circuits  Kit de construccion de circuitos del Phet és gratuït i es pot 
descarregar de:

http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_es.jnlp

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta  proposta  didàctica es de caràcter  procedimental  per  tal  d'assegurar  l'ús 
posterior de l'instrument de forma adequada en la verificació dels circuits. El treball  
previ  amb el  simulador  pretén assegurar que l'alumnat comprèn la necessitat  de 
connectar el voltímetre en paral·lel amb els punts a mesurar i en canvi, per mesurar 
una intensitat  cal  inserir  l'amperímetre en sèrie  en el  punt  on es vol  mesurar  la  
intensitat. 

Atès  que  la  mesura  incorrecta  d'intensitats  provoca  la  major  d'avaries  en  el  
multímetre, es proposa mesurar la intensitat indirectament mesurant la tensió sobre 
una resistència d'1 ohm. Això permet evitar l'ús directe de l'amperímetre i redueix el 
risc de ruptura.

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

- Les magnituds elèctriques bàsiques: resistència, intensitat i tensió elèctriques.
- Les unitats de mesura.
- Els instruments de mesura i el seu ús en un circuit elèctric.
- Manteniment d'un polímetre.

Les principals competències treballades estan relacionades amb la interacció amb el 
món físic i la competència digital.

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, l'activitat pot reduir-se a la mesura de tensions..

Documents adjunts
Guies de treball per a l’alumnat: 

MA_Guia_polimetre.odt
MA_Guia_polimetre.pdf

Professorat

Presentació: MP_polimetre.ppt

Complementari:

simula-kit-dc-es.zip
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