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Telèfon i fax 
 

 
Tot i que la telefonia mòbil ha crescut molt en els últims anys, la telefonia 
fixa encara té un paper molt important en les comunicacions. És per això 
que convé saber els seus orígens i la tecnologia que hi ha al darrera.  

 
Sabies que.... 
 
L’any 1877 va arribar el primer telèfon a Barcelona.  
 
Abans de 1985 la numeració per fer una trucada es feia per impulsos, progressivament 
es va anar canviant el sistema per centraletes digitals que utilitzen senyals sonors. 
 
 
Explora i investiga 
 

1. A partir dels vídeos “El telèfon” i “La xarxa telefònica” respon les següents 
qüestions: 
  
a) Abans del telègraf elèctric saps si hi havia algun altre sistema per comunicar-

se a llarga distància ? 
 

b) Quina va ser la primera transmissió utilitzant el telègraf elèctric ? 
 

c) A la xarxa telefònica, com és el senyal elèctric entre l’aparell de l’abonat i el 
commutador local ? 
 

d) Quantes converses poden circular en el mateix moment per un cable de fibra 
òptica ? 
  

e) Quin tipus de senyal és el que circula per la fibra òptica ? 
 
 
 

2. Obre la fitxa “Telèfon” de la sèrie “Com funcionen les coses 2.0”, a partir 
d’aquesta fitxa respon les següents qüestions: 
 
a) Enumera els components d’un telèfon:  

 
 
 

b) Quin és el procediment per fer una trucada interurbana ? 
   

 

  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17037
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17038&p_ex=telefon&p_num=3
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/phon0m.htm
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Llegeix i respon 

 
1. A partir de la lectura d’aquest article, respon les següents preguntes:  

 
a) Els missatges enviats per fax utilitzen una línia diferent a la de la veu ?  

 
b) Quins aparells fan servir la mateixa tècnica de captació de la imatge ?  

 
 
 

c) Quin sistema d’impressió és el més utilitzat pel fax ?  
 

 

 
Saber-ne més 

 
1. En l’actualitat el fax s’ha vist substituït per les impressores multifunció que poden 

escanejar, imprimir i enviar fax. El següent vídeo explica les característiques 
d’una  impressora multifunció d’última generació (anglès) 
 

2. Com és un telèfon per dins ? A la web de How Stuff Works, el desmunten de dalt 
a baix i ens expliquen els components i com funciona (anglès) 
 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fax
http://syndicate.sellpoint.net/Syndicate/AptViewer?play=PEZ6QP-301999&1=1&vsr_sku=null
http://electronics.howstuffworks.com/telephone.htm

