Hem fet un circuit elèctric!
Sessió nº 2
La seguretat
És possible que hagis vist en alguna
ocasió aquest senyal de perill. Aquest
senyal adverteix concretament d’un
risc elèctric.
Mira la resta d’imatges i valora el risc
que comporten.
Fes un redactat amb dibuixos que
l’il·lustrin per explicar als més petits de
l’escola com han d’actuar per evitar
riscos elèctrics.
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Sessió nº 3
Construcció d’un circuit elèctric
1. Intenta encendre la bombeta amb la pila.
Explica què has fet

2. Ara torna a fer-ho amb l’ajut del cable.
Explica què has fet

3. Finalment fes el circuit amb interruptor.
Explica què has fet
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Sessió nº 4
Materials conductors i materials aïllants
Sense provar-ho fes la classificació dels següents materials en
conductors, aïllants o no ho sabem.
Materials Materials
conductors aïllants

No sabem
si són
conductors
o aïllants

Fusta
Acer inoxidable
Cotó o seda
Cartró
Clip metàl·lic
Plàstic
Cable de coure
...

Ara comprova les teves prediccions en un circuit elèctric.
Desprès d’haver-ho provat
Quins materials són conductors?

Quins materials són aïllants?
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Sessió nº 5
Fem una observació de la factura del consum d’electricitat de casa
Període de facturació:
Potencia contractada:
Tarifa d’accés:
La lectura del comptador es fa cada dos mesos, es diu lectura real.
Quin ha estat el consum entre les dues lectures reals:
Calcula el consum de casa teva en un mes:
Quantes persones viviu a casa?:
Calcula el consum per persona i mes a casa teva:
Saps que hi ha alguns electrodomèstics (rentadora, rentaplats, frigorífic,
assecadora...) amb diferents categories de consum energètic, la de
menys consum es A++.
Omple la següent taula amb 10 electrodomèstics de casa teva.
Electrodomèstic

Potència

Etiqueta
D’energia
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Sessió nº 6
Dissenyem un projecte
Dibuixeu la maqueta que penseu fer.
Feu l’esquema del circuit elèctric de la maqueta
Feu un llistat de tot el material que necessitareu.
I ara ja podeu fer-la.
Bona sort!
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