
ARC   
Recursos per al professorat

DÍODES

( Wikimedia  Commons)

Objectius
 

- Conèixer les característiques i el funcionament d´un díode.
- Estudiar  el  comportament  d´aquest  element  davant  del  corrent 

continu.
- Estudiar el comportament d´aquest element davant del corrent altern. 
- Analitzar el funcionament dels circuits rectificadors.

Descripció de l’activitat

L’activitat consta d’una part que es realitza amb l´interactiu del Web d´en 
Celestí  capell  (  http://www.xtec.es/~ccapell      )i  amb l´interactiu Díodes  i 
Transistors de l´EDU365 i una segona part, més experimental, que consisteix 
en  analitzar  el  funcionament  de  dos  circuits  rectificadors  utilitzant  uns 
applets.

La primera part, de continguts, es pot introduir a classe utilitzant la pissarra 
digital. Posteriorment els alumnes poden realitzar de forma individualitzada 
els exercicis que es proposen utilitzant la llibreta de classe.

La  segona  part  permet  als  alumnes  experimentar  amb  uns  circuits 
rectificadors, analitzar-los i comprovar-ne el funcionament. 

Aula 
Aula ordinària

Temporització 
2 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats 

L´interactiu del Web d´en celestí capell referent a Díodes :
–  http://www.xtec.es/~ccapell/ 
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L’aplicatiu multimèdia de l’edu365.cat:
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/problemes/diodes_transistor
s/index.htm

Per a treballar els circuits rectificadors, els applets :
 http://falstad.com/circuit/e-rectify.html 
 http://falstad.com/circuit/e-fullrect.html 

Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat lliga els conceptes més teòrics amb els experimentals. Abans 
de realitzar aquesta activitat convé haver abordat els conceptes relacionats 
amb les propietats del corrent altern.

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

- Díodes.
- Circuits amb díodes.
- El díode com a rectificador.
- Unió PN.

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 la optativa de tecnologia 
de 4t d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa.

Documents adjunts
Guia de treball per a l’alumnat: MA_Diod.pdf
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