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Ràdio i televisió 
 

Les emissions de ràdio es van iniciar a principis del segle XX, i poc 
després va aparèixer la televisió. Des d’aleshores la seva evolució 
ens ha fet arribar fins a la TDT, la televisió d’alta definició, televisió 
en 3D i un munt de novetats que encara estan per arribar. 

 
Sabies que.... 

  
L’any 1896 Guigliermo Marconi va presentar la primera patent d’un sistema de telegrafia 
sense fils, i que l’any 1925 es va fer la primera transmissió d’imatges gràcies als estudis 
de l’anglès John. L. Baird. 
 
El logotip “HD Ready 1080p” significa que les pantalles poden representar imatges d’una 
resolució de fins a 1920x1080 línies.  
 
 
Explora i investiga: la ràdio. 

 
La ràdio, com a primera activitat, i per entendre la tecnologia que hi ha al darrera 
d’aquest aparell, caldrà que vegis els següents vídeos i fitxes interactives.  
 
Vídeos: “Modulació i freqüència” i “El receptor de ràdio” 
Fitxes interactives: “Radioreceptor” i “Radiotransmissor”. 
 
A partir d’aquests dos vídeos contesta les següents qüestions: 
 
a) Què vol dir tècnicament “105 FM” ? 

 
 

b) Fins a quants quilòmetres pot arribar una ona de FM ? 
 

c) Enumera els components d’un radioreceptor  
 
 

d) Enumera els components d’un radiotransmissor 
 
 

e) En què consisteix la tècnica de modulació d’ona ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17070&p_ex=in%20situ&p_to=radio&p_niv=2221&p_are=2268&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17025&p_ex=in%20situ&p_to=radio&p_niv=2221&p_are=2268&p_num=3
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/radi0m.htm
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/rado0m.htm
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Explora i investiga: la televisió 

 
Tot seguit estudiarem el funcionament de la televisió. Cal que treballis els següents 
continguts: 
 
Vídeos: “El televisor”, “Novetats en televisió”. 
Fitxes interactives: “Televisió”. 
 
a) Quants circuits calen per fer aparèixer una imatge a la pantalla d’un televisor de 

raigs catòdics ? 
Quins són aquests circuits ? 
 
 

b) Quins colors bàsics calen per poder composar la imatge d’un televisor de raigs 
catòdics ? 
 
 

c) En què consisteix l’escombrat de la pantalla ? 
 
 
 

d) Quina diferència hi ha entre un televisor de plasma i un de TFT LCD (pantalla 
de cristall líquid) ? 
 
 
 

 

 
Saber-ne més 

 
1. Applet de Java simulant ones de ràdio 

 
2. Mira’t la Ràdio (mNACTEC)   

 
3. Aprofundir en el funcionament del tub catòdic (vídeo sèrie In Situ). 

 
4. Pantalles LCD, explicació detallada. 

 
5. LCD, LED o plasma. Article d’un fabricant que explica en detall cada model. 

 
6. Tipus de televisió 3D (article viquipèdia). 

 
7. TDT Catalunya, informació detallada sobre la implantació de la TDT, consulta les 

preguntes més freqüents 
 

8. SED i OLED TV, noves tecnologies per a la televisió. 
 

9. Televisión digital terrestre (TDT)  
 

10. Guia ràpida del podcast 
 

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17021&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=20946&p_ex=la%20televisi%F3&p_num=3
http://www.xtec.cat/aulanet/comfuncionen/data/tvco0m.htm
http://phet.colorado.edu/sims/radio-waves/radio-waves_es.jnlp
http://www.mnactec.cat/virtual/radio/home.html
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17024&p_ex=el%20tub%20cat%F2dic&p_num=3
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/imagen-y-sonido/2007/10/21/170867.php
http://www.samsung.com/es/article/led-lcd-or-plasma
http://ca.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3_3D
http://www20.gencat.cat/portal/site/mitjansdecomunicacio/menuitem.11d6d09c653bbbff03fdc91db0c0e1a0/?vgnextoid=660a431f0b560310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=660a431f0b560310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/imagen-y-sonido/2007/10/28/171188.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/imagen-y-sonido/2006/01/11/166011.php
http://www.tv3.cat/3alacarta/podcast/ajuda/

