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Telèfon i fax

Objectius
 

- Identificar els components que formen part d’un telèfon.
- Reconèixer la influència que han tingut les comunicacions elèctriques 

en la transformació de la societat actual.

Descripció de l’activitat
L’activitat s’inicia amb dos vídeos de la sèrie In Situ: “El telèfon” i “La xarxa 
telefònica”   sobre  els  quals  es  fan  cinc  qüestions.  Tot  seguit  es  presenta 
l’animació  “Telèfon” de la sèrie “Com funcionen les coses 2.0” on s’inclouen 
dues qüestions més.

En  un  segon  bloc  a  partir  d’un  article de  la  viquipèdia  sobre  el  fax,  cal 
respondre tres qüestions.

Com activitats d’ampliació i  reforç hi ha dos vídeos en anglès que tracten 
sobre un model d’impressora multifunció i un altre de com és un telèfon per 
dins a HowStuffWorks.

Aula 
Aula ordinària

Temporització 
1 h a l’aula ordinària.

Recursos emprats  
Ordinador

Aspectes didàctics i metodològics 
L’alumnat  disposarà  del  seu  ordinador  per  poder  fer  les  activitats,  es 
recomana  fer  arribar  el  document  MA_Telèfon_i_fax.pdf  a  l’alumnat  (via 
correu,  moodle,  etc.),  que  elabori  un  document  de  resposta  en  Word  o 
OpenOffice i que al final de classe el faci arribar al/la professor/a per tal de 
poder-lo valorar. 
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http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17037
http://electronics.howstuffworks.com/telephone.htm
http://syndicate.sellpoint.net/Syndicate/AptViewer?play=PEZ6QP-301999&1=1&vsr_sku=null
http://ca.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3
http://www.edu365.cat/aulanet/comfuncionen/data/phon0m.htm
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17038&p_ex=telefon&p_num=3
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17038&p_ex=telefon&p_num=3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.en
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- Evolució històrica de la telefonia fixa.
- Components d’un aparell de telèfon convencional.
- Senyal digital i analògic.
- Transmissió de la informació: 

o Concepte d’abonat i commutació local.
o Suports físics per a la transmissió de dades.

- Fax i impressores multifunció.

Convé destacar les següents competències:
- 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 l’àrea de les Ciències Socials. 

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

