
Esquema per temes

  

1

Instal·lació

elèctrica d'un habitatge 

El projecte

       

 Dossier del projecte "Instal·lació elèctrica d'un

habitatge"        

Informa't

       

 Edu365: Instal·lacions elèctriques        

 Edu365: Circuits per encendre i apagar una bombeta  

     

 Instal·lacions habitatge        

 Consum energètic a la llar        

 Etiquetatge Energètic        

 Vídeo Edu3: Aparells de baix consum        

Comparteix

       

Blocs
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 Has trobat una pàgina web que t'hagi ajudat a fer el

projecte"Instal·lació d'un habitatge"?         

Activitats

       

 Plànol de l'habitatge         

 Plànol Instal·lació elèctrica Unifilar         

 Esquema Funcional de la instal·lació elèctrica de

l'habitatge.         

 Impress de l'Exposició Oral         

Avaluació

       

 Què saps sobre Instal·lacions elèctriques domèstiques?

         

 Nota del projecte "Instal·lació elèctrica domèstica"   

     

 Com ho he fet en el projecte "Instal·lacions

elèctriques"?         

 Què t'ha semblat el projecte "Instal·lació elèctrica"?   

     

 Què has après sobre instal·lacions elèctriques?    
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Inici



Aquest fòrum permet que cadascú triï si vol subscriure's o no.

 Imposa que tothom estigui subscrit

Mostra/edita els subscriptors

Subscriu-me a aquest fòrum

Aquest fòrum ha de servir per si has trobat, a nivell

individual, alguna pàgina Web que t'hagi ajudat a fer el

projectte i la vols compartir amb la resta de companys.

Recorda't de comentar el contingut i per a què t'ha servit.

Podràs obtenir 10 punts extres.

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)
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Salta a...

Dep. Tecnologies ► Tecno 2n NET-Pr3 ► Fòrums ► Has trobat una pàgina web que t'hagi

ajudat a fer el projecte"Instal·lació d'un habitatge"?



Grups separats: Tots els participants No s'han fet intents en aquesta tasca

Has de penjar els plànols, en pdf, del teu habitatge (només s'han

de dibuixar les parets, les portes i les finestres). Desprès

formarem els grups i triareu quin habitatge reproduireu.

Fixa't en aquest exemple.

Aquí tens una sèrie de vídeos que et poden ajudar a fer l'activitat.

Penja un fitxer (Mida màxima: 2Mb)
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Salta a...

Dep. Tecnologies ► Tecno 2n NET-Pr3 ► Tasques ► Plànol de l'habitatge



1 

Punts:

1

Trieu

almenys

una

resposta

a. Interruptor General Automàtic (I.G.A.)

b. Interruptor diferencia (I.D.)

c. Petit interruptor automàtic (P.I.A.)

Aquest element de protecció pot ser:

2 

Punts:

1

Previsualitza Què saps sobre Instal·lacions elèctriques domèstiques?

Els estudiants veuran aquest qüestionari en una finestra segura

Tecnologies 2n NET Projecte 3
Heu entrat com System Administrator (Sortida)

Dep. Tecnologies ► Tecno 2n NET-Pr3 ► Qüestionaris ► Què saps sobre Instal·lacions

elèctriques domèstiques? ► Intent 1

Informació  Resultats   Edita

 

Previsualització



Trieu una

resposta.

a. Multifilar

b. Unifilar

c. Funcional

L'esquema de la figura és:

3 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Commutador d'encreuament

b. Commutador

c. Endoll sense pressa de terra

d. Polsador

e. Interruptor

Aquest símbol identifica a un:



4 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. volts [V]

b. Wat [w]

c. Ampers [A]

d. Wat o kilowat per hota [wh o kwh]

La unitat de la potència elèctrica és:

5 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. El nivell de soroll que produeix l'aparell.

b. La massa en Kg

c. L'eficiència energètica de l'aparell.

Marca l'opció que no ha de estar obligatòriament en l'etiqueta energètica d'un

electrodomèstic:

6 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Endoll sense pressa de terra

b. Commutador d'encreuament

c. Interruptor

d. Endoll amb presa de terra

e. Commutador

f. Polsador

Aquest símbol identifica a un:

7 

Punts:

5
Resposta:

En un circuit de 2 Volts circula una intensitat de 6 Ampers. Calcula la potència

consumida en aquest circuit. No posis la unitat.

8 



Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Commutador d'encreuament

b. Polsador

c. Interruptor

d. Endoll amb presa de terra

e. Endoll sense pressa de terra

f. Commutador

Aquest element és un:

9 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Interruptor

b. Commutador d'encreuament

c. Polsador

d. Endoll sense pressa de terra

e. Endoll amb presa de terra

f. Commutador

Aquest símbol identifica a un:

10 

Punts:

1

Trieu una

Aquest símbol identifica a un:



a. Endoll sense pressa de terra

b. Polsador

c. Commutador

d. Commutador d'encreuament

e. Endoll amb presa de terra

f. Interruptor

11 

Punts:

1

Trieu

almenys

una

resposta

a. Interruptor General Automàtic (I.G.A.)

b. Interruptor diferencia (I.D.)

c. Petit interruptor automàtic (P.I.A.)

Aquest element de protecció pot ser:

12 

Punts:

5
Resposta:

En un circuit de 2 wats funciona durant 6 hores. Calcula l'energia consumida en

aquest circuit. No posis la unitat.

13 

Punts:

1



Trieu una

resposta.

a. Funcional

b. Unifilar

c. Multifilar

L'esquema de la figura és:

14 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Wat [w]

b. volts [V]

c. Ampers [A]

d. Kilowat per hota [kwh]

La unitat de la energia elèctrica en la factura de l'electricitat és:

15 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Commutador

Aquest símbol identifica a un:



16 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Endoll amb presa de terra

b. Polsador

c. Commutador

d. Endoll sense pressa de terra

e. Commutador d'encreuament

f. Interruptor

Aquest símbol identifica a un:

17 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. de dos llocs indistintament

b. d'un sol lloc

c. de tres llocs indistintament.

El circuit de sobre permet encendre i apagar una bombeta...

18 

Punts:

1

Trieu una

Aquest símbol identifica a un:



a. Polsador

b. Interruptor

c. Endoll amb presa de terra

d. Endoll sense pressa de terra

e. Commutador d'encreuament

f. Commutador

19 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. d'un sol lloc

b. de tres llocs indistintament.

c. de dos llocs indistintament

El circuit de sobre permet encendre i apagar una bombeta...

20 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. de tres llocs indistintament.

El circuit de sobre permet encendre i apagar una bombeta...



21 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Unifilar

b. Funcional

c. Multifilar

L'esquema de la figura és:

22 

Punts:

1

Trieu una

resposta.

a. Endoll sense pressa de terra

b. Commutador

c. Commutador d'encreuament

d. Endoll amb presa de terra

e. Polsador

f. Interruptor

Aquest símbol identifica a un:
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1 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Has aportat el millor que podies a l'equip.

2 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Has complert la teva funció dins del grup.

3 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

T'has compromès suficientment amb el treball del grup.

4 T'has comunicat obertament amb els altres companys.

Previsualitza Com ho he fet en el projecte "Instal·lacions

elèctriques"?

Tecnologies 2n NET Projecte 3
Heu entrat com System Administrator (Sortida)

Dep. Tecnologies ► Tecno 2n NET-Pr3 ► Qüestionaris ► Com ho he fet en el projecte
"Instal·lacions elèctriques"? ► Intent 1

Informació  Resultats   Edita
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Punts:

--/1

resposta. a. Cert

b. Fals

5 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Has confiat en el treball dels altres companys.

6 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

T'has coordinat bé amb els altres companys.

7 

Punts:

--/1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Has buscat destacar per sobre dels altres companys.

8 

Punts:

--/1
Trieu una

resposta.

a. La persona positiva: empeny endavant, busca l'èxit de

l'equip i s'involucra decididament en el projecte; contagia el

seu entusiasme a la resta dels companys

b. El crític: es una persona destructiva, tot li sembla

malament però no aporta solucions; els companys son uns

inútils, a diferència d’ell que és perfecte. És una persona que

deteriora l’ambient de treball.

c. El discutidor: no està d’acord amb res, sempre defensa

una altra tesi. És una persona pesada però sense ànim

destructiu, a diferència de l’anterior. És un inconformista

permanent i encara que busca el bé de l’equip, només

Dels següents exemples de personatges, tria el/s que creus que pensen els

teus companys de tu, en relació a la feina que has fet dins del grup.



aconsegueix treure de polleguera als companys

d. L’inoportú: és inoportú, sempre amb un comentari

desafortunat en el moment menys adequat, molestant als

companys. Encara que es fa molt pesat no té ànim

destructiu.

e. El xerraire: mai està callat, discuteix encara que no

entengui del tema, dificulta i allarga les reunions, interromp

permanentment, impedeix que la gent es centri en la feina.

f. El setciències: ell ho sap tot i, de fet, sol tenir un nivell de

preparació per sobre de la mitja, però molt superficial, poc

sòlid. A vegades, les seves aportacions resulten oportunes,

però la majoria de les vegades resulta insofrible.

g. L’espavilat: s’aprofita de la resta dels companys, és un

llast per a l’equip, però ho fa de manera subtil, per lo que els

seus companys no se n’adonen. La seva aportació a l’equip

es nul•la i sol acabar deteriorant l’ambient de treball

h. El cap quadrat: té uns esquemes mentals molt consolidat

dels que resulta difícil moure’l. No disposa de la flexibilitat

necessària per a acceptar o, almenys, considerar altres

plantejaments.

i. El tímid: li costa participar o simplement no participa, i en

moltes ocasions a pesar de dominar la matèria. Necessita

una petita empenta de la resta dels seus companys,

especialment del cap, per a llançar-se. Si aconsegueix

trencar aquesta barrera inicial pot ser un gran actiu per a

l’equip, si no la seva aportació serà molt reduïda

j. El graciós: no acostuma a faltar en els equips. Les seves

aportacions solen ser molt discretes, però a canvi acompleix

un paper fonamental: relaxa l’ambient, treu tensió,

aconsegueix una atmosfera més càlida, el que pot contribuir

a una més gran cohesió de l’equip. A vegades pot ser una

mica incordi

k. L’organitzador. Es clau dintre de l’equip, sempre

preocupat per a que les coses funcionin, que s’avanci, que

se superin les dificultats, que no es perdi el temps

l. El desaprofitat: té assignades unes feines molt per sota de

les seves capacitats. Acaba per avorrir-se i perdre l’interés

m. El desbordat: l’oposat a l’anterior, les feines assignades

superen clarament les seves capacitats. Per no reconèixer

les seves limitacions anirà assumint noves responsabilitats

que no sabrà atendre, el que acabarà generant ineficiència



9 

Punts:

--/1 Resposta:

 

Camí:

El que millor he fet ha estat...

10 

Punts:

--/1 Resposta:

El que he de millorar per a properes ocasions...
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1 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Les pautes del projecte són clares.

2 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El projecte proposat t'ha servit per aprendre conceptes nous, idees noves.

3 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El projecte proposat t'ha servit per aprendre procediments, a fer alguna cosa

nova.

4 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El projecte proposat t'ha servit per aprendre algun mètode per a obtenir

informació.

Previsualitza Què t'ha semblat el projecte "Instal·lació elèctrica"?

Tecnologies 2n NET Projecte 3
Heu entrat com System Administrator (Sortida)

Dep. Tecnologies ► Tecno 2n NET-Pr3 ► Qüestionaris ► Què t'ha semblat el projecte

"Instal·lació elèctrica"? ► Intent 1

Informació  Resultats   Edita

 

Previsualització



5 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El professor ha deixat prou temps per a fer el projecte.

6 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Si tornessis a fer aquest projecte, el resultat seria millor.

7 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El projecte proposat t'ha semblat útil.

8 

Punts:

1
Resposta:

 

Camí:

Proposa un altre problema que t'hauria agradat resoldre, en el lloc del que has

fet.

9 

Punts:

Explica el que t'ha semblat millor de la proposta de projecte que us ha fet el

professor.



1

10 

Punts:

1
Resposta:

Explica què es pot millorar molt de la proposta de projecte que us ha proposat

el professor i explica com el milloraries.

11 

Punts:

1 Resposta:

Explica el que t'ha semblat, en general, aquesta proposta de projecte.



 

Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

Els grups s'han format correctament.

13 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

La organització de l'aula ha estat correcta.

14 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Hi ha un bon ambient de treball a classe.

15 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El treball en grup et sembla positiu.

16 

Punts:
Trieu una

El professor ha explicat les etapes del procés que has seguit.



1 resposta. a. Fals

b. Cert

17 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

El professor ha tornat a explicar el que no s'ha entès.

18 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El professor ha tingut cura dels vostres dossiers i/o del vostre material,

guardant-lo, entre les diferents sessions de treball.

19 

Punts:

1 Trieu una

resposta.

a. Cert

b. Fals

El professor us ha tractat amb respecte.

20 

Punts:

1
Trieu una

resposta.

a. Fals

b. Cert

Quan heu tingut algun problema l'ajuda del professor us ha servit per a

continuar en el projecte.

21 

Punts:

1 Resposta:

Què penses que el professor ha fet millor?



 

Resposta:

Què penses que el professor ha de millorar?
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