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Objectius
 

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

- Relacionar cada element amb el seu símbol.
- Saber mesurar les magnituds elèctriques i establir la relació que hi ha entre elles.
- Muntar circuits en sèrie i en paral·lel.
- Reconèixer els diferents operadors elèctrics i les aplicacions que tenen cadascun.
- Comprendre  i  descriure  el  funcionament  de  circuits  elèctrics  bàsics  i  les  seves 

aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits 
de baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges .

- Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 
realitzar mesures de forma experimental. 

- Comprendre  i  descriure  el  funcionament  de  circuits  elèctrics  bàsics  i  les  seves 
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits 
de baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges 

Descripció de l’activitat

La  activitat  consta  d'una  part  que  es  realitza  individualment  a  l'ordinador  construint 
diferents  circuits  amb  simulador  seguint  unes  indicacions  concretes  i  que  permeten 
identificar les connexions en sèrie i en paral·lel.

Hi ha una segona part també individual que consisteix en resoldre circuits simples, en 
sèrie i en paral·lel fent les operacions convenients aplicant a Llei d'Ohm.

La tercera part seria la part pràctica que es faria en grups de dos alumnes i que consisteix  
en muntar circuits prèviament representats i identificats els símbols, això ho fan  amb els  
operadors elèctrics, i després explicar el funcionament del circuit i relkacionar-ho amb un 
exemple d'aplicació.
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Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
El nombre de sessions per a fer aquesta activitat és d'unes 12 sessions. Unes 6
són de construcció i assaig.

Recursos emprats 

- L’aplicatiu multimèdia circuit-construction-kit-ac_es.jar:

- Ordinador
- Operadors elèctrics de l’aula de tecnologia

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat convé realitzar-la després d’haver treballat prèviament els fonaments de 
l’electricitat  i  haver  analitzat  el  circuit  elèctric  elemental.  En  acabar  l’activitat  Practica 
convé assegurar que l’alumnat ha respost correctament i ha integrat els coneixements.

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb els operadors 
elèctrics i hagi experimentat la construcció d’un circuit simple.

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

- Generador elèctric.
- Receptor elèctric.
- Mecanismes de comandament.
- Conductor elèctric.
- Circuit elèctric.
- Caracterització  del  corrent  elèctric  altern i  continu.  Identificació  dels  efectes del 

corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme.
- Mesura  de  les  magnituds  elèctriques  bàsiques  en  un  circuit:  tensió  elèctrica, 

intensitat i resistència. 
- Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar 

resposta  a  les  necessitats  de  l'habitatge  i  altres  entorns,  i  amb programes  de 
simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.

- Reconeixement  de  la  funció  dels  elements  d'un  circuit  elèctric  i  de  la  seva 
simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament 
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La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 2n. d’ESO.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa.

Documents adjunts
Alumnat

MA_circuit-construction-kit-ac_es.jar
MA_Dossier_garlanda.odt
MA_Llei_d_Ohm_I_.odt
MA_Llei_d_Ohm_II_.odt
MA_Llei_d_Ohm_III-.odt

Professorat
MP_Programacio_Projecte2.odt
MP_Vistes_activitats.pdf
MP_restauracioMoodle-tecno_2n_net-pr2.zip
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