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ESQUEMA DEL TEMA
● 1. Introducció

● 2. L´àtom: Estructura i  Càrrega elèctrica.

● 3. Materials conductors i aïllants.

● 4. Circuit elèctric. Elements i simbologia.

● 5. Efectes del corrent elèctric: llum, calor i moviment.

● 6. Magnituts elèctriques: tensió, resistència i intensitat

● 7. La llei d´ Ohm. Aplicacions.

● 8. Electricitat i medi ambient.

● 9. Ús racional de l´ electricitat.

● 10. Prova d´ examen.

Exercico Individual:

Còpia l´ esquema a la teua llibreta.



  

1. Introducció ¿Què és l´ electricitat?

Exercici Individual Oral:

Un voluntari ha d´explicar el que fa un dia 
normal en la seua vida.

Exercici Individual:

De totes les cosas que ha contat el 
company/a apunta a la teua llibreta quines 
coses són necessàries que funcionen amb 
electricitat

Exercici per a tota la classe oral:

¿Què és l´ electricitat? ¿És important?

Anota les conclusions a la teua llibreta



● La electricitat ens rodeja: Estem acostumats a conviure 

amb  fenòmens elèctrics tant:

1. Introducció ¿Què és l´electricitat?



  

1. Introducció ¿Què és l´ electricitat?

DEFINICIÓ: L´ electricitat és la forma de energia 
asociada al moviment de partícules amb càrrega.

¿Cóm arriba  a les  nostres cases?

L'electricitat es produeix en les plantes de generació (centrals 
hidràuliques, nuclears, eòlica, carbó, gas ...) i després és 
conduïda a través de gruixos cables, que formen les xarxes de 
distribució fins als centres de transformació i finalment a les 
nostres cases.



  

2. L ´àtom. Estructura.

Protons (+): Tenen càrrega positiva i estan al nucli, inmòvils.

Electrons (-): Tenen càrrega negativa i estan a la escorça, girant 
sempre sobre el nucli. Poden eixir del seu àtom i anar a un altre àtom.

Neutrons: Sense càrrega. Estan amb els  protons al nucli, inmòvils.

Còpia este esquema a la llibreta



  

2. L´àtom.  Càrrega Elèctrica.

Com hem vist al punt anterior, un àtom té protons, neutrons  i 
electrons.

En un àtom qualsevol, el nombre d'electrons i el nombre de 
protons és el mateix, pel que es diu que l'àtom és neutre, o 
no té càrrega.

Què passa si un àtom perd un electró? En aquest moment, 
l'àtom tindrà càrrega positiva, perquè ha perdut un electró 
que tenia càrrega negativa. Parlem d'un catió. 

¿Què passa si un àtom guanya  un electró? En eixe 
moment, l´àtom tindrá càrrega negativa, perquè ha guanyat 
un electró que tenia càrrega negativa. Parlem d´ un anió.



  

2. L´ àtom. Càrrega Elèctrica.

FENÒMEN DE REPULSIÓ
Dos àtoms carregats positivament o 

negativament se repeleixen.

FENÒMEN D´ ATRACCIÓ
Dos àtoms carregats amb signes 

contraris s´ atreuen.

RESUMEN: Les partícules carregades són les causants dels 
fenònems elèctrics d´ atracció i repulsió elèctrica.

Còpia este esquema a la teua llibreta



  

2. El  corrent elèctric.

Aleshores, què passa quan els electrons es mouen d'uns 
àtoms als altres?

Quan els electrons es mouen d'un àtom a un altre àtom, 
apareix el que és un corrent elèctric.
DEFINICIÓ: Un corrent elèctric és un tràfec de 
electrons d´ uns àtoms a altres.

Còpia este esquema a la teua llibreta



  

2. El corrent elèctric. Continuació.

Perquè puga notar-se els seus efectes, han de moure's 
milions d'electrons a la vegada en el mateix sentit.



  

3. Materials conductors i aïllants

MATERIALS

CONDUCTORS
AÏLLANTS 

O NO CONDUCTORS

Deixen passar 
fàcilment els 

electrons
S´ oposen al pas d´ 

electrons

Exercici. 
Còpia l´ esquema a la teua llibreta



  

3. Materials conductors i aïllants

CONDUCTORS

COURE

PLATA ALUMINI

RESUMEN: TOTS ELS 
METALLS SÓN BONS 

CONDUCTORS DE
 L´ ELECTRICITAT

ACER OR



  

AÏLLANTS

FUSTA

                EXERCICIS INDIVIDUALS

1. ORDENA DE MÉS AÏLLANT A MENYS 
AÏLLANT ELÈCTRIC ESTOS MATERIALS

2. ESCRIU 5 OBJECTES AÏlLANTS I 5 
CONDUCTORS DE L´ELECTRICITAT

3. Materials conductors i aïllants

PLÀSTIC VIDRE

AIRE



  

3. Materials conductors i aïllants

Exemple: Cable elèctric

Té l'interior de coure, que és conductor per deixar passar 
l'electricitat

Té l'exterior de plàstic, aïllant, 
perquè en tocar-lo no ens doni 
la corrent.

Exercici Individual:

Pensa dos objectes que tinguen una 
part aïllant i altra part conductora.



  

4. El circuit elèctric. Definició.
Perquè l'electricitat ens sigui útil, hem d'aconseguir 
que circuli segons ens convingui.

Per això, dissenyem circuits elèctrics.

DEFINICIÓ: Un circuit elèctric és un conjunt d'elements 
connectats entre si, de manera que formin un camí tancat pel qual 
circulen els electrons. 

Còpia esta definició a la teua llibreta



  

4. El circuit elèctric. Elements



  

4. El circuit elèctric. Simbologia

Còpia els símbols a la teua llibreta



  

Exercicio individual.

¿Per qué creus que els circuits elèctrics es 
representen per símbols i no pels seus 
dibuixos reals?

Exercici individual.

Pensa en un generador, receptor  y 
element de control diferent als anteriors.

Exercici  d´ Ampliació.

¿Qué creus que seran els elements de 
protecció? Posa un exemple.

4. El circuit elèctric. Simbologia.



  

5. Efectes de la corrent elèctrica.

Els efectes del pas de la corrent elèctrica per un circuit té 3 
efectes importants:

CALOR LLUM MOVIMENT

Exercici individual.

Pensa en altres possibles efectes.



  

6. Magnituts elèctriques básiques. Tensió, resistència e intensitat

Perquè per un circuit funcioni correctament ha d'haver un 
generador, un receptor i un cable elèctric.

El generador és l'encarregat de posar en marxa els 
electrons. Per a això ha de tenir energia, que se l'anomena
TENSIÓ (V).

En el moment que es posin en marxa els electrons, es 
genera una INTENSITAT (I) que circula pel CABLE. Com 
més intensitat passi, més s'encendrà la bombeta, més 
sonarà un timbre ....

El RECEPTOR sempre oposa una RESISTÈNCIA (R) que 
passi per ell la intensitat. Com més resistència menys 
intensitat circularà i viceversa. 



  

TENSIÓ/VOLTATJE:  (V)
 Capacitat de generar energia. 

    INTENSITAT:   (I)
  Quantitat d ´ electrons que circulen per un conductor. 

  RESISTÈNCIA:   (R)
 Oposició que presenta un material al pas de corrent 

 a través d´ell. 

RESUMINT: Les 3 magnituts bàsiques d´ un circuit 
elèctric són:

Còpia este resum  a la llibreta

6. Magnituts elèctriques básiques. Tensió, resistència e intensitat



  

Cable elèctric
Intensitat

I

Receptor (R)

Generador. Tensió (v)

El generador (PILA) té l'energia necessària (TENSIÓ (v)) per 
a fer circular els electrons (INTENSITAT PEL CABLE 
ELÈCTRIC (I)), per fer funcionar el receptor (RESISTÈNCIA 
(R))

6. Magnituts elèctriques básiques. Tensió, resistència e intensitat



  

Cable elèctric
Intensitat

I

Receptor (R)

Generador. Tensió (v)

En un circuit elèctric sempre es compleix que 
l'energia que gasta la pila Tensió V és igual al 
producte de la Intensitat I que circula pel cable 
per la resistència R del receptor

6. Magnituts elèctriques básiques. Tensió, resistència e intensitat



  

En un circuit elèctric sempre es compleix que 
l'energia que gasta la pila Tensió V és igual al 
producte de la Intensitat I que circula pel cable 
per la resistència R del receptor

Esta relació es coneix com "ley de OHM", en honor 
al físic alemà que la va descubrir. 

Còpia esta  definició a la teua llibreta

6. Magnituts elèctriques básiques. Tensió, resistència e intensitat



  

7. La llei d´ Ohm

La "ley de Ohm" es pot escriure de les 3 formes anteriors, 
depenent de la magnitud que ens estiguin demanant



  

7. La llei d´ Ohm. Triangle d ´ OHM

Còpia el triangle  a la teua llibreta



  

7. La llei d´Ohm. Triangle d´OHM

Còpia esta  tabla a la teua llibreta

Posa altres dues magnituts que sàpigues d´ exemple



  

7. La llei d´ Ohm. Exercicis.

Còpia el circuit a la libreta i 
calcula I

Còpia el circuit a la llibreta i 
calcula I

Còpia el circuit a la llibreta i 
calcula V



  

7. La llei d´ Ohm. Exercicis

Còpia el circuit a la llibreta i 
calcula R

Còpia el circuit a la libreta i 
calcula I



  

8. Electricitat i medi ambient.

Hi ha dues formes fonamentals de produir energia elèctrica: 
Amb fonts renovables i no renovables.

FONTS 
RENOVABLES

CONTAMINEN MOLTS 
MENYS

SÓN INAGOTABLES

SÓN MÉS CARES

EÒLICA

HIDRÀULICA

SOLAR ENCARA PRODUEIXEN 
POCA ENERGIA



  

Hi ha dues formes fonamentals de produir energia elèctrica: 
Amb fonts renovables i no renovables.

FONTS NO 
RENOVABLES CONTAMINEN 

MOLT MÉS

RECURSOS FINITS

SON MÉS 
ECONÒMIQUES

NUCLEAR

PETROLI/ 
GAS/CARBÓ

PRODUEIXEN MOLTA 
ENERGIA

8. Electricitat i medi ambient.



  

PRODUCCIÓ 
ENERGÍA

RENOVABLES
NO

RENOVABLES

Netes
Cares

Produeixen poca 
energia

Inagotables

Contaminen molt
Econòmiques

Produeixen molta 
energia

Recursos finits

Exercici. 
Còpia l´ esquema a la llibreta.

8. Electricitat i medi ambient.



  

8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals



  

8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals



  

8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals



  

8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals



  

8. Electricitat i medi ambient. Fotos centrals



  

9. Ús racional de l´ electricitat

1)  Reduir el consum d ´energia

La generació d'electricitat comporta enormes costos 
energètics i mediambientals. Què podem fer per estalviar 
energia?

 2)  Millorar l ´ eficiència energètica dels aparells elèctrics

3)  Ús de fonts d´ energia renovables

Exercici. 
Pensa i escriu cóm podries estalviar 

energia a la teua vida diària



  

1. ¿Què és un átom? ¿Quines parts té? ¿Quins 
elements ho forman? (1p)
2. ¿Qué és la corrent elèctrica? (1p)
3. ¿Qué és un circuit elèctric? (1p)
4. ¿Qué és un generador elèctric? ¿I un 
receptor? Posa un exemple de cada. (1p)
5. Representa amb símbols (2p)

10. Prova d´ examen.



  

10. Prova d´ examen.  Continuació.

6. ¿Quines magnituts elèctriques existeixen? 
(1p)
7. ¿Genera problemes la generació d´ energia? 
(1p)
8. Resol els exercicis de la llei d´Ohm següents 
(2p)


