
ARC  
Recursos per al professorat

Generem electricitat 

Objectius
 

- Identificar les diferents centrals elèctriques i el seu funcionament.
- Valorar la importam cia de les energies renovables.
- Conèixer els diferents tipus de generadors elèctrics que tenim a l'abast .
- Descriure el funcionament de cada un dels generadors i identificar les seves 

parts.
- Construir un generador que ens permeti obtenir encendre una LED.
- Descriure  el  procés  de  generació  d'electricitat  a  partir  de  diferents  fonts 

d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la 
necessitat  d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana i  la utilització 
d'estratègies adients per aconseguir-ho.

- Valorar la importància de l'electricitat  en la resolució de problemes i  en el 
desenvolupament tecnològic 

- Valorar la importància de l'electricitat  en la resolució de problemes i  en el 
desenvolupament tecnològic 

Descripció de l’activitat

La activitat consisteix en dues parts, en la primera es tracta de fer un estudi de les 
diferents centrals elèctriques existents, funcionament, avantatges, desavantatges i 
impacte  ambiental  i  cada grup fa  una exposició  oral  sobre un de cada tipus de 
central diferent a la resta de la classe.
La segona part de l'activitat consisteix en construir un tipus de generador prèviament 
escollit  entre  una sèrie  de proposats i  amb la  finalitat  de satisfer  una necessitat 
concreta i propera.
 
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.
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Recursos emprats 

– Ordinador
– Enllaços del curs
– Simulador d'efectes electromagnètics

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 que s'ha fet en 
el curs anterior.
També convé mentalitzar als alumnes que en la nostra societat l'electricitat és una 
necessitat bàsica i que és convenient generar energia de manera sostenible.

Per  abordar  la  part  pràctica  cal  que  l’alumnat  estigui  familiaritzat  en  la  manera 
correcta de treball a l'aula de tecnologia

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

- Generador elèctric.
- Receptor elèctric.
- Mecanismes de comandament.
- Transformació d'energia
- Energia sostenible
- Anàlisis  dels  principals  processos  de  generació  d'electricitat  a  partir  de 

diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies renovables per a 
la generació d'electricitat. Reconeixement experimental de motors elèctrics.

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_Dossier_generem_electricitat.odt
MA_generator_es.jar

Professorat
MP_Programacio_Projecte1.odt
MP_restauracioMoodle-tecno_2n_net-pr1.zip
MP_Vistes_activitats.zip
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