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Instal·lació domèstica? 

Objectius
 

- Identificar els diferents esquemes de representació de les instal·lacions elèctriques 
de l'habitatge.

- Relacionar cada element elèctric que tenim a casa amb el seu símbol.
- Descriure la funció de cada element i la seva relació amb els altres.
- Identificar i conèixer el funcionament del aparells de protecció de les instal·lacions 

elèctriques.
- Dibuixar el plànol de l'habitatge.
- Simular en una maqueta tota la instal·lació d'un habitatge.
- Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 

realitzar mesures de forma experimental 

Descripció de l’activitat

La primera part de l'activitat es fa individualment,  es tracta de dibuixar el plànol del seu 
habitatge amb el programa de dibuix Qcad i després fer l'esquema Unifiliar i el funcional.

La segona part de l'activitat es fa en grup de tres alumnes i es traca de triar un dels  
plànols d'un alumne del grup i simular en una maqueta tota la instal·lació de l'habitatge  
amb un circuit per comandaments elèctrics i un altre per endolls. 

Cal insistir en que hi posin també els aparells de protecció de la instal·lació.
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Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
El nombre de sessions per a fer aquesta activitat és d'unes 12 sessions. Unes 6
són de construcció i assaig.

Recursos emprats 

- L’aplicatiu multimèdia de l’edu365.cat:
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/tecno/ielectriques/html/i.htm

- Ordinador
- Eines de l'aula.

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta activitat convé realitzar-la després d’haver treballat prèviament els fonaments de 
l’electricitat  i  haver  analitzat  el  circuit  elèctric  elemental.  En  acabar  l’activitat  Practica 
convé assegurar que l’alumnat ha respost correctament i ha integrat els coneixements.

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.
- Receptor elèctric.
- Mecanismes de comandament.
- Sistemes de protecció de les instal·lacions
- Connexions entre diferents aparells elèctrics
- Reconeixement  de  la  funció  dels  elements  d'un  circuit  elèctric  i  de  la  seva 

simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de comandament.

- Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements físics per donar 
resposta  a  les  necessitats  de  l'habitatge  i  altres  entorns,  i  amb programes  de 
simulació per estudiar els efectes produïts pels canvis d'algunes de les variables. 

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. L’alumnat que requereixi una 
atenció especial pot quedar-se amb l’activitat Avalua’t i amb el muntatge més senzill.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 
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Connexions amb Ciències de la naturalesa.

Documents adjunts
Alumnat

MA_Dossier_Instal_lacions.odt
Professorat

MP_Programacio_Projecte3.odt
MP_Vistes_activitats.pdf
MP_restauracioMoodle-tecno_2n_net-pr3.zip
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