
ARC  
Recursos per al professorat

Instal·lacions elèctriques domèstiques: infografies. 

Objectius
 
- Conèixer el nom dels elements d'una instal·lació elèctrica.
- Diferenciar entre els elements que hi ha dins i fora dels habitatges.
- Conèixer  la  funció  i  els  elements  que  hi  ha  dins  del  quadre  privat  de 
comandament i protecció.
- Deduir la importància d´utilitzar diferents seccions de cable.
 
Descripció de l’activitat

L’activitat consisteix en una sèrie d'infografies on es van destacant els elements 
de les instal·lacions elèctriques dels habitatges. Aquestes infografies separen 
entre els elements externs i interns.

Dins  dels  elements  externs  destaca:  la  xarxa  pública,  l'escomesa  (aèria  i 
subterrània) i el comptador.
Dins  dels  elements  interns  destaca:  la  caixa  de  comandament  i  protecció, 
mesurador digital,  ICP, ID, PIAs, portabombetes, interruptors, endolls (amb i 
sense  presa  de  terra),  tubs  de  conducció,  caixa  de  connexions  i  cables 
(diferenciant els colors i el gruix). 

Es pot utilitzar com a activitat introductòria i, després, anar detallant alguns dels 
apartats anteriors.
Els  elements  tractats  amb una  mica  més  de  profunditat  són:  el  quadre  de 
comandament i protecció, les PIAs (on hi ha tres interruptors interactius) i els 
cables.

A tall  de complement i/o ampliació,  es pot utilitzar l'activitat  que es troba a 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm  .   
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En aquesta activitat, desenvolupada per Xavier Rosell,  es tracta el quadre de 
protecció i comandament, els circuits d'alimentació, els circuits de connexió a 
terra i els receptors elèctrics. A més, com totes les activitats de l'edu365 té un 
apartat d'avalua't, de pràctica i de glossari. 

Aula 
Aula ordinària amb canó multimèdia.

Temporització 
Entre una i dos hores en funció del grup classe i del nivell al qual es vulgui 
aprofundir. 

Recursos emprats 
– La pàgina web: 
http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2009/05/24/185514.php
– Ordinador amb canó multimèdia.
– (paper i bolígraf, si es vol que vagin prenent apunts).
  
Tal com s'ha comentat abans, a tall de complement i/o ampliació, es pot utilitzar 
l'activitat que es troba a: 
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm  .   

Aspectes didàctics i metodològics 
Aquesta  activitat  permet  introduir-nos  als  elements  que  composen  una 
instal·lació elèctrica domèstica. 

Comença explicant quins elements permeten l'arribada de l´electricitat  fins a 
casa  nostra:  xarxa  pública,  escomesa  (aèria  o  subterrània)  i  comptador  de 
consum. 

Després  detalla  els  elements  que  hi  ha  dins  dels  habitatges:  caixa  de 
comandament i  protecció (amb ICP, ID i  PIAs),  portabombetes,  interruptors, 
endolls (amb o sense presa de terra), tubs de conducció, caixes de connexió i 
cables (detallant els colors i els gruixos).

El fet que surtin gairebé tots els components habituals d´una intal·lació elèctrica 
permet utilitzar-la com a introducció al tema.

Una vegada passada totes les infografies,  o bé mentre es van passant,  es 
poden anar detallant alguns elements que no queden reflectits dins d´aquest 
recurs.

Altres formes d´utilitzar aquest recurs:
– Donar  l'enllaç  i  que l´alumnat  l'hagi  de  comprendre  i  estudiar  per  poder 

respondre unes preguntes.
– Fer que l´alumnat hagi de fer fotos i/o descripcions dels elements que tenen 

a casa seva i que surten reflectits a la infografia. 
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Per completar tota la informació aportada en aquesta activitat es pot utilitzar el 
recurs  de  l'edu365  sobre  les  instal·lacions  elèctriques  interiors 
(http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electricitat/index.htm  .  ).  En  aquest 
recurs  es  parla  del  quadre  de  protecció  i  comandament,  els  circuits 
d'alimentació, els circuits de connexió a terra i els receptors elèctrics.

Continguts,  competències i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada
 
Els continguts que es treballen són:
– Xarxa pública.
– Escomesa (aèria i subterrània).
– Comptador de consum i mesurador digital.
– Caixa de comandament i protecció.
– ICP.
– ID.
– PIAs
– Portabombetes.
– Interruptors.
– Endolls (amb i sense presa de terra).
– Tubs de conducció.
– Caixa de connexió.
– Cables (colors i gruixos)

Les possibles competències a treballar són:
– Aprendre a aprendre:  si  els  hi  proporcionem l´enllaç i  que ells  hagin de 

contestar una sèrie de preguntes.
– Coneixement i interacció amb el món físic: si els hi fem fer alguna activitat, 

per exemple fotos o descripcions, dels elements que també troben a casa 
seva.  

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
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