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3G: telefonia mòbil 

Objectius
 

- Reconèixer  la  importància  de  l’evolució  tecnològica  de  les 
comunicacions de telefonia mòbil i la seva influència sobre la societat.

- Identificar  les  diferents  generacions  de  telefonia  mòbil  i  les  seves 
característiques

Descripció de l’activitat

L’activitat  consisteix  en  visualitzar  el  vídeo “Parlar  sense fils”  de la  sèrie 
Quèquicom de 23 minuts de durada, tot seguit es presenta un text, a partir 
del qual s’ha de fer una resum en una taula amb la informació més important. 
Finalment hi ha un seguit de preguntes que es poden contestar consultant un 
article de Viquipèdia i com a material de recolzament el vídeo de Quèquicom.
En l'apartat Experimenta hi ha una activitat pràctica per fer a classe on es 
comprova  com  el  paper  d'alumini  fa  que  un  telèfon  mòbil  deixi  de  tenir 
cobertura. 
Per  acabar  hi  ha  unes  activitats  d’ampliació  on  es  poden  veure  diferents 
vídeos relacionats amb la tecnologia 3G i la telefonia mòbil (algun d’ells en 
anglès)
 
Aula 
Aula ordinària

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats  

- Ordinador
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http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30151
http://www.msnbc.msn.com/id/41485079/ns/technology_and_science-wireless/
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en
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Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat convé realitzar-la al final del tema de comunicacions, on 
prèviament s’hauran treballat sistemes de comunicació més clàssics com són 
la ràdio i la televisió. L’alumnat disposarà del seu ordinador per poder fer les 
activitats.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:
- Telefonia mòbil: 2G, 2.5G, 3G, 4G
- GSM, UMTS
- Velocitats de transmissió

Convé destacar les següents competències:
- Tractament de la informació i competència digital
- Coneixement i interacció amb el món físic.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 3r d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
Connexions amb Ciències Socials.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_3G_telefonia_mòbil.pdf
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en

