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CABLES, BOMBETES, INTERRUPTORS ... ELS CIRCUITS 
ELÈCTRICS

L'energia elèctrica ens ha facilitat tant la vida que se'ns fa difícil pensar 
que en podem prescindir. El seu desenvolupament ha estat 
espectacular i imparable des de principis del segle XX.

Conèixer aquesta energia ens permetrà usar-la amb més eficiència i 
evitant els riscos que comporta.

Sabies que....

El principals desenvolupaments científics i tecnològics que van impulsar l’ús de l’electricitat 
van tenir lloc al llarg del segle XIX. 

La bombeta incandescent va ser inventada pel científic i inventor Thomas Alva Edison l’any 
1879 als Estats Units i encara avui l'emprem tot i que està cridada a desaparèixer per 
l'aparició d'una font d'il·luminació molt més eficient: el díode LED.

Sabies que la primera central de producció d'energia elèctrica 
a la Península Ibèrica fou a Barcelona? L'any 1883 s'instal·là 
al Poble Sec, a  l'Avinguda Paral·lel, la central elèctrica que 
produïa electricitat a partir de la combustió de carbó, que va 
anar creixent fins disposar de tres altes xemeneies l'any 1912 i 
va funcionar fins el 1986. 
Actualment se'n conserven les tres xemeneies que s'han 
conservat com a patrimoni arquitectònic de la ciutat.

Font: arxiu mNACTEC.

Sabies que futur de la mobilitat passa pels vehicles elèctrics? Els vehicles elèctrics són 
silenciosos, eficients en l'ús de l'energia i no contaminen. Ja trobem bicicletes, motos i cotxes 
que circulen pels carrers de les nostres ciutats.

Es diu que l'electricitat no contamina. Hi estàs d'acord?

1. Explora i investiga la generació d'electricitat

1. L'energia elèctrica es pot obtenir a través diversos generadors o convertidors. El 
generador elèctric clàssic converteix l'energia mecànica en energia elèctrica. Mira com 
funciona un generador .  També s'obté electricitat a partir de la llum solar en les 
cèl·lules fotovoltaiques i de les piles químiques.
La generació de grans quantitats d'energia es fa en les centrals elèctriques, que 
poden ser: tèrmiques, nuclears, hidràuliques, eòliques.

      
Font: Viquipèdia

2. Entra a l’activitat Jclic La producció d'electricitat per consolidar i avaluar els teus 
coneixements.
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2. Explora i investiga el circuit elèctric

3. Connexió de generadors. Obre el document MA_fitxaP1. Segueix amb atenció les 
indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i resol el qüestionari.

4. La font d'alimentació (Activitat opcional). Obre el document MA_fitxaP2. Segueix 
amb atenció les indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i resol el 
qüestionari.

5. El circuit elèctric: sèrie i paral·lel. Obre el document MA_fitxaP3. Segueix amb 
atenció les indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i resol el 
qüestionari.

6. Elements receptors, de comandament i potència. Obre el document MA_fitxaP4. 
Segueix amb atenció les indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i 
resol el qüestionari.

7. Circuits per encendre i apagar una bombeta  . Posa en marxa l'interactiu i realitza els 
tres  circuits  proposats.  En  acabar  respon  les  preguntes  de  l’activitat  Avalua’t     del 
mateix  interactiu.  Tot  seguit  intenta  realitzar  els  circuits  que  et  proposa  l'activitat 
Practica.

8. Els circuits bàsics. Obre el document MA_fitxaP5. Segueix amb atenció les 
indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i resol el qüestionari.

      
9. El control de motors (Activitat opcional). Obre el document MA_fitxaP7. Segueix amb 

atenció les indicacions de la guia de treball, fes les activitats pràctiques i resol el 
qüestionari.

3. Explora i investiga un simulador de circuits elèctrics

10. Abans de fer servir aquest simulador mira't aquest 
tutorial que et facilitarà la realització d'aquesta 
activitat.

11. Descarrega't el programa Kit de construcció de 
circuits elèctrics i desa'l en una carpeta de 
l'ordinador.

12. Simula tots els circuits de l'activitat Connexió de 
generadors (MA_fitxaP1).

13. Simula tots els circuits de l'activitat El circuit elèctric: sèrie i paral·lel (MA_fitxaP3).

Què has après?

Fes una llista de quins coneixements d'electricitat has après de nou amb aquestes activitats i 
una llista amb les coses que no t'han quedat prou clares i cerca algun/a company/a de la 
classe que t'ajudi a comprendre-ho.
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