
Esquema per temes

1

Garlanda Nadalenca

El projecte

 Dossier de la Garlanda de Nadal

Informa't

 L'electricitat

 Edu365: Què es necessita per muntar un circuit elèctric?

 Circuits elèctrics

 Els operadors elèctrics

 Vídeo Edu3: Conductors i aïllants

 Vídeo Edu3: El corrent elèctric

 Codi de colors de Resistències

Exercita't

 Mesurar Intensitat

 Mesurar Voltatge

 Simulador de circuits elèctrics (AC/DC)

 Circuits per aprendre la llei d'Ohm

 Simulació Circuit Simple

 Muntatge Circuit Simple

 Simulació Circuit amb dos interruptors en sèrie

 Muntatge circuit amb dos interruptors en sèrie

 Simulació Circuit amb dos interruptors en paral·lel

 Muntatge circuit amb dos interruptors en paral·lel

 Simulació Circuit amb dues bombetes en paral·lel

 Muntatge circuit amb dues bombetes en paral·lel

 Simulació Circuit amb dues bombetes en sèrie.

 Muntatge circuit amb dues bombetes en sèrie
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 Exercicis Llei d'Ohm (I)

 Exercicis Llei d'Ohm (II)

 Exercicis Llei d'Ohm (III)

Comparteix

 Has trobat una web sobre circuit paral·lel i/o sèrie?

Activitats

 Memòria Tècnica "Garlanda Nadalenca"

Avaluació

 Què saps sobre electricitat?

 Nota del projecte "Garlanda".

 Com ho has fet en el projecte "Garlanda"?

 Què t'ha semblat el projecte "Garlanda"?

 Què has après sobre electricitat?
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Grups separats: Tots els participants No s'han fet intents en aquesta tasca

Has de penjar la captura de pantalla del simulador elèctric. Has

d'haver construït un circuit que encengui i apagui una bombeta

amb un interruptor. Han d'estar tots els elements necessaris

connectats. Només pot haver una bombeta, un interruptor i una

sola pila.

Com es pot fer

Penja un fitxer (Mida màxima: 2Mb)
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No s'han fet intents en aquesta tasca

Quan realitzis correctament el muntatge del circuit, obtindràs la

puntuació.
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Aquest fòrum permet que cadascú triï si vol subscriure's o no.

 Imposa que tothom estigui subscrit

Mostra/edita els subscriptors

Subscriu-me a aquest fòrum

Si trobes una web sobre
circuits paral·lels i/o sèrie,
que ningú l'hagi afegit
anteriorment, afegeix-la aquí
i obtindràs 10 punts.

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)
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1 

Punts:

1

Trieu

almenys

una

resposta

a. Per a que s'encengui la bombeta s'han de tancar els dos

interruptors

b. Per a apagar la bombeta s'han d'obrir els dos interruptors

Selecciona les afirmacions sobre el circuit de la figura que són correctes.

Previsualitza Què saps sobre electricitat?

Els estudiants veuran aquest qüestionari en una finestra segura
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Intent 1

Informació  Resultats   Edita

 

Previsualització



2 

Punts:

1

C

A

B

Digues quins són els següents símbols elèctrics;

3 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Circuit Sèrie

b. Circuit mixt

c. Circuit paral·lel

El circuit elèctric que consta de dos interruptors i que s'han d'activar tots dos

per a que s'encengui la bombeta, es diu:

4 

Punts:

1



Trieu

almenys

una

resposta

a. Per a que s'encengui la bombeta nomes s'ha de tancar un

dels interruptors

b. Per a apagar la bombeta s'han d'obrir els dos interruptors

c. Per a que s'encengui la bombeta s'han de tancar els dos

interruptors

d. Per a apagar la bombeta nomes cal obrir un dels

interruptors

Selecciona les afirmacions sobre el circuit de la figura que són correctes.

5 

Punts:

1

Quin tipus de circuit és el de la figura?



Trieu una

resposta.

a. Circuit paral·lel

b. Circuit Sèrie

c. Circuit mixt

6 

Punts:

1

Resposta:

En el circuit de la figura, calcula el voltatge de R2, sabent que:

E= 95Volts i V1=82ohms.



Punts:

1

V1 val:

It val:

R1 val:

Observa el circuit de la figura i respon a les preguntes.

8 

Punts:

1

Resposta:

En el circuit de la figura, calcula el voltatge de R2, sabent que:

E= 7Volts, R1=5ohms i R2=2ohms

9 

Punts:

1



Resposta:

En el circuit de la figura, calcula el voltatge de R1, sabent que:

E= 12Volts, R1=3ohms i R2=4ohms

10 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Circuit Sèrie

b. Circuit mixt

c. Circuit paral·lel

El circuit elèctric que consta de dues bombetes i que quan es fa malbé (o es

desconnecta) una d'elles l'altra s'apaga, es diu:

11 

Punts:

1

La R3 val:

Observa el circuit de la figura i respon a les preguntes.



12 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Circuit paral·lel

b. Circuit Sèrie

c. Circuit mixt

El circuit elèctric que consta de dos interruptors i que activant qualsevol dels

dos (o els dos) s'encén la bombeta , es diu:

13 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Circuit mixt

b. Circuit Sèrie

c. Circuit paral·lel

Quin tipus de circuit és el de la figura?

14 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Circuit paral·lel

b. Circuit Sèrie

c. Circuit mixt

El circuit elèctric que consta de dues bombetes i que quan es fa malbé (o es

desconnecta) una d'elles l'altra continua encesa, es diu:

15 



Punts:

1

Transforma l'energia elèctrica en

moviment:

Transforma l'energia elèctrica en llum:

Transforma l'energia elèctrica en

escalfor:

Llegeix l'enunciat i respon adequadament:
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1 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. La persona positiva: empeny endavant, busca l'èxit de

l'equip i s'involucra decididament en el projecte; contagia el

seu entusiasme a la resta dels companys

b. El crític: es una persona destructiva, tot li sembla

malament però no aporta solucions; els companys son uns

inútils, a diferència d’ell que és perfecte. És una persona que

deteriora l’ambient de treball.

c. El discutidor: no està d’acord amb res, sempre defensa

una altra tesi. És una persona pesada però sense ànim

destructiu, a diferència de l’anterior. És un inconformista

permanent i encara que busca el bé de l’equip, només

aconsegueix treure de polleguera als companys

d. L’inoportú: és inoportú, sempre amb un comentari

desafortunat en el moment menys adequat, molestant als

companys. Encara que es fa molt pesat no té ànim

destructiu.

e. El xerraire: mai està callat, discuteix encara que no

entengui del tema, dificulta i allarga les reunions, interromp

permanentment, impedeix que la gent es centri en la feina.

f. El setciències: ell ho sap tot i, de fet, sol tenir un nivell de

preparació per sobre de la mitja, però molt superficial, poc

sòlid. A vegades, les seves aportacions resulten oportunes,

però la majoria de les vegades resulta insofrible.

Dels següents exemples de personatges, tria el/s que creus que pensen els

teus companys de tu, en relació a la feina que has fet dins del grup.

Previsualitza Com ho has fet en el projecte "Garlanda"?

Els estudiants veuran aquest qüestionari en una finestra segura
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Previsualització

Temps restant



2 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

T'has compromès suficientment amb el treball del grup.

3 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

T'has coordinat bé amb els altres companys.

4 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

T'has comunicat obertament amb els altres companys.

5 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Has complert la teva funció dins del grup.

6 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Has confiat en el treball dels altres companys.

7 

Punts:

1

El que millor he fet ha estat...



Resposta:

 

Camí:



8 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Has aportat el millor que podies a l'equip.

9 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Has buscat destacar per sobre dels altres companys.

10 

Punts:

1 Resposta:

El que he de millorar per a properes ocasions...

 

Documentació de Moodle per a aquesta pàgina

Heu entrat com System Administrator (Sortida)
Tecno 2n NET-Pr2



1 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Les pautes del projecte són clares.

2 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El projecte proposat t'ha servit per aprendre conceptes nous, idees noves.

3 

Punts:

--/1
Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El projecte proposat t'ha servit per aprendre procediments, a fer alguna cosa

nova.

Previsualitza Què t'ha semblat el projecte "Garlanda"?

Els estudiants veuran aquest qüestionari en una finestra segura
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Informació  Resultats   Edita

 

Previsualització



Punts:

--/1

Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El projecte proposat t'ha servit per aprendre algun mètode per a obtenir

informació.

5 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El professor ha deixat prou temps per a fer el projecte.

6 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Si tornessis a fer aquest projecte, el resultat seria millor.

7 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El projecte proposat t'ha semblat útil.

8 

Punts:

--/1
Resposta:

 

Proposa un altre problema que t'hauria agradat resoldre, en el lloc del que has

fet.



Camí:

9 

Punts:

--/1

Resposta:

Explica el que t'ha semblat millor de la proposta de projecte que us ha fet el

professor.

10 

Punts:

--/1
Resposta:

Explica què es pot millorar molt de la proposta de projecte que us ha proposat

el professor i explica com el milloraries.



 

Resposta:

Explica el que t'ha semblat, en general, aquesta proposta de projecte.

12 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Els grups s'han format correctament.



13 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

La organització de l'aula ha estat correcta.

14 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Hi ha un bon ambient de treball a classe.

15 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El treball en grup et sembla positiu.

16 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El professor ha explicat les etapes del procés que has seguit.

17 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El professor ha tornat a explicar el que no s'ha entès.

18 El professor ha tingut cura dels vostres dossiers i/o del vostre material,



Punts:

--/1
Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

guardant-lo, entre les diferents sessions de treball.

19 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El professor us ha tractat amb respecte.

20 

Punts:

--/1
Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Quan heu tingut algun problema l'ajuda del professor us ha servit per a

continuar en el projecte.

21 

Punts:

--/1 Resposta:

Què penses que el professor ha fet millor?



22 

Punts:

--/1 Resposta:

Què penses que el professor ha de millorar?
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