Hem fet un circuit elèctric!
Fase d’exploració
1a sessió
Activitat: coneixements inicials
Iniciem l’activitat amb unes preguntes per ajudar l’alumnat a situar el tema i per saber
quins són els seus coneixements previs.
On trobem corrent elèctric?
Com arriba el corrent elèctric?
Quines coses fan llum?
Quines formes d’electricitat són segures?
És perillós manipular els objectes elèctrics? Per què?
Com es descobreix si un objecte deixa passar o no el corrent elèctric?
Com es mesura el consum d’electricitat? És gratis l’electricitat?
Saps que representa els símbols V i W?
Durant la conversa es van recollint les idees expressades per l’alumnat a la pantalla,
amb la finalitat que cada nen/a tingui aquesta informació escrita.
Cal que el/la mestre/a reculli les aportacions del infants sense afegir comentaris,
opinions, etc.

Fase d’introducció de continguts
2a sessió
Activitat: la seguretat
Fem una conversa partint del senyal de risc elèctric i seguim amb els riscos que
comporta manipular objectes elèctrics o que
estiguin connectats a l’electricitat a casa, a l’escola
o en altres ambients.
Ens ajudem d’imatges i de preguntes per parlar del
tema de seguretat.
Hi ha algun risc al muntar un circuit elèctric amb
una pila de 4,5 V.?
Quines precaucions has de tenir quan manipules un
aparell elèctric?
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Finalment demanem als nens i nenes que escriguin un text senzill amb dibuixos per
poder explicar als més petits de l’escola quines són les precaucions que cal tenir amb els
aparells elèctrics.

3a sessió
Activitat: construcció d’un circuit elèctric
Comencem l’activitat preguntant si coneixen quin és el voltatge d’una pila de petaca i
si és igual que el de les altres piles que han fet servir o no.
I el voltatge que entra a casa, quin és?
Prèviament a l’activitat cal explicar els símbols que utilitzarem en els circuits elèctrics
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Exemples d’algun del circuits que es plantegen a l’alumnat.
1.- Iniciem el treball intentant tancar el circuit només amb la bombeta i la pila.
Materials necessaris:
- Pila de petaca de 4,5 V
- Bombeta de 4,5 V, amb rosca
2.-
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Materials necessaris:
- Pila de petaca de 4,5 V
- Bombeta de 4,5 V, amb rosca
- Cables de connexió (el de color negre al pol negre i el de color vermell al pol
positiu). Els cables acaben en pinces de cocodril.
- Portabombetes, per a bombetes de 4,5 V, amb rosca
3.-

Materials necessaris:
- Pila de petaca de 4,5 V
- Bombeta de 4,5 V, amb rosca
- Interruptor (a la fotografia es veu un interruptor com a commutador)
- Cables de connexió (el de color negre de la pila al portabombetes, el de color
vermell de la pila a l’interruptor i el cable de color groc del portabombetes a
l’interruptor). Els cables acaben en pinces de cocodril.
- Portabombetes, per a bombetes de 4,5 V, amb rosca
Es pot demanar en préstec un kit amb els material necessaris per treballar els circuits
elèctrics al CESIRE CDEC: cdec@xtec.cat.
Definicions de volt i watt:
El volt és la unitat de la diferència de potencial elèctric o força electromotriu. El símbol
del volt és la lletra V i rep el seu nom en honor al físic italià Alessandro Volta.
El watt és una unitat de potència. És la quantitat d’energia en joules que és convertida,
utilitzada o bé dissipada en un segon. El seu símbol és W i rep el seu nom de l’enginyer,
inventor i constructor d’instruments, l’escocès James Watt.
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4a sessió
Activitat: materials conductors i materials aïllants
En aquesta activitat volem fer pensar a l’alumnat sobre la conductibilitat dels materials.
Com és què passa l’electricitat?
Tots els materials deixen passar l’electricitat?
Quins materials són conductors? Quins materials no deixen passar l’electricitat, són
aïllants?
Posteriorment a les preguntes formulades en el paràgraf anterior, es planteja la
predicció, prèvia a la manipulació, per conscienciar els/les alumnes sobre els seus
coneixements.
L’activitat consisteix en donar una safata amb diferents materials d’ús quotidià: fusta,
acer inoxidable, cotó o seda, cartró, clip metàl·lic, paper, plàstic...
Es demana als infants que facin tres grups amb aquests materials i se’ls hi dona un full
per classificar-los. El full té tres columnes:
1. materials conductors
2. materials aïllants
3. materials que no sabem si ho són o no
A continuació cal que comprovin en un circuit les seves hipòtesis i finalment escriguin si
són conductors o aïllants.
D’aquests materials són conductors: l’acer inoxidable, el clip metàl·lic i el cable de
coure.
No són conductors: la fusta, el cotó o la seda, el cartró i el plàstic.

5a sessió
Activitat: fem una observació de la factura del consum elèctric de casa
Demanem a l’alumnat que portin una factura de casa seva on observem:
Període de facturació
Potencia contractada
Tarifa d’accés
Lectura real
Posteriorment es calcula el consum d’electricitat per persona i mes de cada una de les
cases.
L’activitat s’acaba amb l’observació per part de cada alumne, de la potència i el consum
energètic de 10 electrodomèstics. Informació que portaran a l’escola.
Quan es fa el recull d’aquesta informació aportada per l’alumnat, es pot plantejar si han
tingut alguna sorpresa al fer el recull.
Afegim aquest enllaç amb l’explicació de la factura de l’electricitat d’Endesa, per si pot
ser útil:
http://www.endesaclientes.com/ca/tassessorem/compren-tu-factura/la-teva-facturadetallada/factura-tarifa-ultim-recurs-tur-factura-endesa-energia-xxi-llum
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6a sessió
Fase d’aplicació
Activitat: dissenyem un projecte
Aquesta és la darrera activitat i plantegem fer-la per parelles. Proposem als nens i nenes
que ara que ja han aprés alguns conceptes d’electricitat i a fer senzills circuits elèctrics
que dissenyin un projecte.
En primer lloc faran l’esquema elèctric i després realitzaran la maqueta. Cal donar
molta importància als materials a emprar tenint en compte la seva funcionalitat.
Al final cada parella explicarà a la resta de la classe quin és el seu projecte, posant
especial èmfasi en com han realitzat la maqueta.
Proposem aquests criteris de coavaluació per valorar el projecte:
- entrega del projecte i de la maqueta en el temps acordat
- utilització dels materials adequats i funcionals
- els autors saben explicar com han fet la maqueta i quines dificultats han tingut al
llarg del projecte
- la maqueta funciona correctament
Aquests són alguns exemples de projectes fets per infants de cicle superior de l’escola
Montserrat de Sant Just Desvern.

“Constel·lació de Sagitari”
Circuit amb una bombeta en el lloc de
cada estrella.

“Un barri divertit” Circuit amb dos llums a
la façana de la casa.

“El meu carrer” Circuit amb fanals.

“Una ciutat molt activa” Circuit amb
tres bombetes que són els colors del
semàfor.
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“Casa meva”
Circuit amb
bombetes a
diferents
habitacions
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