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 Connexió generadors. El circuit elèctric.

Objectius
 

- Identificar els elements que intervenen en un circuit elèctric.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Muntar circuits elementals d'aplicació i verificar-ne el seu funcionament.

Descripció de l’activitat

La proposta didàctica presentada està dissenyada per cobrir una part dels continguts 
bàsics d'electricitat, en aspectes de coneixement de la tecnologia elèctrica com de 
manipulació d'eines, materials i instruments.

La seqüència d'activitats proposades són:

– La generació d'electricitat. Es fonamenta en una activitat Jclic.
– La connexió de generadors. Activitat experimental.

Aula 
Aula de tecnologia

Temporització 
1 h a l’aula de tecnologia. Per realitzar tant la part teòrica com la pràctica.

Recursos emprats 
Cal disposar d'ordinadors d'ús personal a les activitats multimèdia i de simulació o bé 
un ordinador per cada dos alumnes.

L'aula de tecnologia ha de disposar de l'equipament bàsic d'operadors elèctrics i del  
conjunt de cables amb clavilla per poder muntar amb facilitat el circuit elèctric.

Les aplicacions multimèdia que es treballen són:

– La producció d'electricitat: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3616 
– Kit  de  construcció  de  circuits  elèctrics.  Es  treballara  especialment  la  de 

connexió de generadors.
http://phet.colorado.edu/sims/circuit-construction-kit/circuit-construction-kit-dc_es.jnlp 

Aspectes didàctics i metodològics 
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La  seqüència  didàctica  proposada  està  pensada  per  seguir  un  itinerari 
conceptualment creixent  en dificultat,  però a criteri  del  professorat pot  canviar-se 
segons les característiques i aprenentatges previs del grup d'alumnes. 

Per abordar la part pràctica cal que l’alumnat estigui familiaritzat amb els operadors 
elèctrics i hagi experimentat la construcció d’un circuit simple.

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

- Generador elèctric.
- Materials aïllants i conductors elèctrics.
- Receptor elèctric.
- Conductor elèctric.
- Circuit elèctric.
- Simulador de circuits.

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
Guia de treball per a l’alumnat: 

MA_Cables_Bombetes_Act_1.odt
MA_Cables_Bombetes_Act_1.pdf

Guies de treball per a l'alumnat complementàries:

MA_fitxaP1.pdf

Presentació (Professorat). Les primeres transparències que parlen de la connexió de 
generadors.

MP_Electricitat.ppt
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