
Analogue and Digital Electronics

Objectius

- Emprar la llengua anglesa per a l'aprenentatge de la tecnologia.
- Utilitzar la terminologia adequada en el context de la tecnologia electrònica.
- Analitzar circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconèixer els components bàsics, 

la seva simbologia i el seu funcionament. Realitzar càlculs.
- Usar  simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics.
- Dissenyar i muntar circuits electrònics que compleixin o realitzin una funció determinada.
- Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments lògics 

amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.

Descripció de la proposta

Aquesta activitat es desenvolupa en llengua anglesa amb la metodologia AICLE/CLIL en la que es 
treballen els continguts bàsics de l'electrònica analògica i digital de quart d'ESO. En la primera 
unitat es presenta la història de l'electrònica, es parla de sistemes i es diferencia entre sistemes 
analògics i digitals. La segona unitat tracta circuits analògics amb resistors, condensadors, díodes 
i  transistors. Hi ha una part  de muntatges pràctics. La tercera unitat tracta l'electrònica digital: 
sistemes binaris, àlgebra de Boole, portes lògiques i simulació de circuits. Finalment es proposen 
unes activitats de revisió i una prova escrita que avalua el conjunt de les 3 unitats.  

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta proposta didàctica sobre l'electrònica analògica i digital es desenvolupa totalment en 
anglès seguint la metodologia AICLE/CLIL. L'alumnat disposa de la informació i els materials per a 
que desenvolupi l'activitat de forma autònoma en grups de dos o tres alumnes, el professorat ha 
d'assessorar l'alumnat en els aspectes que ho sol·licitin i ha de vetllar perquè els diàlegs i la 
comunicació entre l'alumnat sigui en llengua anglesa. La part principal amb exercicis en paper i 
projeccions audiovisuals es pot fer a una aula normal amb kit de projecció. La part de muntatges 
pràctics s'ha de realitzar al taller de tecnologia i  per a la part de simulacions cal disposar d'un 
ordinador per alumne.

Recursos emprats

– Guia de treball de l'alumnat impresa en paper.
– Ordinador, pantalla de projecció i altaveus per presentar les activitats.
– Kit de components electrònics bàsics per muntar les pràctiques.
– Ordinador amb java per simular els circuits digitals.
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Continguts i competències que es treballen de forma  destacada 

Les competències treballades en aquesta proposta didàctica són

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat està adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO que ha adquirit unes habilitats 
comunicatives en llengua anglesa suficients que els permeti de realitzar els aprenentatges de la 
matèria en aquesta llengua. 

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

Connexions amb Llengua estrangera.

Documents adjunts

• Material per al professorat:
◦ introduction.pdf
◦ lesson_plans.pdf
◦ worksheets.pdf
◦ audios.zip
◦ unit1_presentation_Introduction.ppt
◦ unit1_teaching_notes_Introduction.pdf
◦ unit2_presentation_Analogue_electronics.ppt
◦ unit2_teaching_notes_Analogue_electronics.pdf
◦ unit3_presentation_Digital_electronics.ppt
◦ unit3_teaching_notes_Digital_electronics.pdf
◦ unit4_teaching_notes_Revision.pdf
◦ U1_presentation_Introduction.ppt
◦ U2_presentation_Analogue_electronics.ppt
◦ U3_presentation_Digital_electronics.ppt

• Material de treball per a l’alumnat: 
◦ unit1_student_Introduction.pdf
◦ unit2_student_Analogue_electronics.pdf
◦ unit3_student_Digital_electronics .pdf
◦ unit4_student_Revision.pdf

Autoria

Joaquim Crisol i Forcadell
INS Camarles
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