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Recursos per al professorat

Construcció d'un aparell elèctric

Objectius
 

- Identificar diferents tipus d'aparells elèctrics
- Conèixer el seu funcionament i aplicacions.
- Reconèixer  que  l'energia  elèctrica  es  transforma  en  altres  tipus  d'energia 

utilitzades.
- Construir un aparell elèctric que compleixi uns requeriments donats.
- Valorar  la  importància  de  l'electricitat  en  la  resolució  de  problemes  i  en  el  

desenvolupament tecnològic. 

Descripció de l’activitat

La activitat consisteix en un tasca individual de recerca sobre el funcionament d'un aparell 
elèctric i la seva construcció.

La  segona part  es  fa  en  grup,  cal  posar  la  recerca  en comú i  tenint  en  compte  els  
fonaments teòrics i experimentals, realitzar la construcció de l'aparell triat.

L'aparell un cop construït ha de realitzar la seva funció correctament.

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.

http://www.xtec.cat/aulatec/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


Recursos emprats 

- L’aplicatiu multimèdia 

- Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta  activitat  es  farà  un  cop  l'alumne  ha  té  uns  coneixements  consolidats  sobre 
circuits elèctrics, operadors elèctrics i transformació d'energia elèctrica en un altre tipus 
d'energia, lluminosa, motora, tèrmica.. 

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

- Receptor elèctric.
- Mecanismes de comandament.
- Conductor elèctric.
- Circuit elèctric.
- Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar 

resposta  a  les  necessitats  de  l'habitatge  i  altres  entorns,  i  amb programes  de 
simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables.

- Reconeixement  de  la  funció  dels  elements  d'un  circuit  elèctric  i  de  la  seva 
simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament. 

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

MA_Dossier_aparell_electric_odt
MA_generador.jar.
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