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Llei d'OHM: circuits a resoldre 

Objectius
 
- Definició i fórmula de la llei d'Ohm.
- Aplicació  de  la  fórmula  de  la  llei  d´Ohm sobre  diferents  circuits  elèctrics 
bàsics.
- Deduir les conseqüències de pujar o baixar les magnituds relacionades amb 
el circuit elèctric i veure-ho gràficament.
- Calcular les magnituds elèctriques (resistència, voltatge i/o intensitat) quan 
una d'ella canvia.
- Avaluar les diferències, a nivell de composició i magnituds, entre els circuits 
de connexió en sèrie, paral·lel i mixt.
- Autoavaluar possibles exercicis i problemes.

 
Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en una pàgina web on hi ha una petitat introducció sobre la 
llei d'Ohm i la posterior aplicació de la fórmula sobre diferents circuits elèctrics.
L'element més positiu és la possibilitat de veure de forma molt intuïtiva què és 
el que passa quan es modifica qualsevol de les magnituds elèctriques bàsiques 
(voltatge, intensitat i/o resistència).

També  es  pot  treballar  les  similituds  i  diferències  entre  els  circuits  amb 
connexió en sèrie, paral·lel i mixt.

En tots els casos es pot modificar el  voltatge, la intensitat o la resistència i 
veure els seus efectes.
 
Aula 
Aula ordinària amb canó multimèdia.
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Temporització 
2h a l’aula ordinària amb canó multimèdia.

Recursos emprats 

– La pàgina web: http://www.xtec.cat/~ccapell/llei_ohm/llei_ohm.htm
– Ordinador amb canó multimèdia.
– Si es volen plantejar i fer exercicis i problemes es necessitara paper, bolígraf i 
calculadora. 

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat permet treballar un dels continguts bàsics de la matèria de 
tecnologia  de  segon  curs  de  l'ESO  (electricitat:  Mesura  de  les  magnituds 
elèctriques bàsiques en un circuit: tensió elèctrica, intensitat i resistència).

Abans d'utilitzar aquest recurs seria interessant explicar, de forma teòrica, el 
significat de les tres magnituds elèctriques, la llei  d'ohm i la connexió sèrie, 
paral·lel i mixt. 

Després es pot utilitzar aquest recurs per exemplificar de forma gràfica què és 
el voltatge, la intensitat i la resistència; així com els efectes de modificar-ne una 
d'elles. També podrem treballar les diferències entre sèrie, paral·lel i mixt.

També  es  pot  utilitzar  aquest  recurs  per  plantejar  exercicis  i  problemes  i 
després  autoavaluar-los;  així  com poder-los  construir  al  taller  i  prendre  les 
mesures amb un multímetre.

Continguts,  competències i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada
 
Principalment es treballa la llei d'Ohm i, per tant, els efectes sobre les altres 
magnituds si es modifica una. 

Altres continguts que es poden treballar són:

- Circuits elèctrics en sèrie.
- Circuits elèctrics en paral·lel.
- Circuits elèctrics mixtos.
- Voltatge.
- Intensitat
- Resistència.

La principal competència treballada és la matemàtica. 

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 2n d’ESO.
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb la matèria de ciències de la naturalesa i matemàtiques. 

Documents adjunts
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