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1 Introducció, descripció del problema i la solució 
 
Aquest treball final de màster té per objectius l’elaboració d’una proposta/relació de diversos 
materials didàctics per a la unitat d’electricitat de 2n d’ESO, selecció dels materials didàctics i, 
finalment, elaboració del material didàctic. 
 
Els professors del centre on he realitzat el Pràcticum varen decidir no utilitzar cap llibre de 
Tecnologies per a 2n d’ESO, ja que no quadrava exactament amb les seves necessitats 
didàctiques. En aquest sentit, aquests professors han desenvolupat el seu propi material 
didàctic, encara que es tracta d’un desenvolupament inicial molt senzill. A través de 
l’experiència del Pràcticum, he observat que els professors i les professores del centre van 
desbordats de feina, i no tenen temps suficient per a desenvolupar aquest material didàctic 
inicial.  
 
El present TFM desenvolupa material didàctic complementari al material actual utilitzat al centre 
per a la unitat d’electricitat de 2n d’ESO. Es tracta, doncs, d’una actualització i complementació 
del material docent actual, però en cap cas es tracta d’una substitució. S’ha de dir que la 
necessitat principal de la docent és disposar d’una presentació Power Point com a eina de 
suport per la impartició de la classe, i el present treball està enfocat en aquesta línia. 
 
 
2 Context  
 
 2.1. Centre i tipologia de l’alumnat 
 
El centre on he realitzat les pràctiques està ubicat a la ciutat de Barcelona i molt arrelat al 
districte de l’Eixample. Es tracta d’un centre concertat en relació als ensenyaments obligatoris 
(educació infantil, educació primària i educació secundària), i és un centre privat en relació als 
ensenyaments post-obligatoris (batxillerat i escola d’infants).  
 
Hi han 4 línies per l’etapa infantil, 4 per primària i 3 per l’Educació Secundària Obligatòriaa 
(d’ara endavant ESO). La ràtio actual aproximada és de 25 alumnes per grup, encara que el 
sistema permet augmentar aquesta ràtio un 10% aproximadament. Aquesta ràtio implica una 
major necessitat de docents, costos, i per tant, majors despeses per les famílies, però els 
resultats educatius del centre són millors, comparativament, que els d’altres centres, motiu per 
el qual l’esforç econòmic és, en principi, recompensat per els resultats acadèmics.  

Hi han 1.500 alumnes aproximadament. L’alumnat és majoritàriament del barri, inclòs a 
l’Eixample. Les famílies dels alumnes solen ser de nivell socioeconòmic mig-alt, amb estudis 
superiors, i d’arrels catalanes, fet que s’observa a la vida diària del centre. Durant les 
pràctiques he observat pocs casos de famílies desestructurades. 

El comportament de l’alumnat a l’aula és, en general, correcte. No obstant, un 15-20% de 
l’alumnat presenta situacions personals complexes, malalties... fins i tot presentant en alguna 
ocasió comportaments agressius i desafiants. L’alumnat no està molt auto-motivat, en general, 
per estudiar, i el seu interès és independent de la matèria i del professor. No obstant, hi ha un 
major interès dels nens, i no pas de les nenes, per la Tecnologia. 

No hi ha gaire diversitat en l’alumnat (immigració, necessitat d’aula d’acollida...), i entre d’altres 
aspectes homogenis, el nivell acadèmic és semblant, pel que aquest treball no desenvolupa 
material didàctic d’adaptació curricular per alumnes amb necessitats especials. En qualsevol 
cas, el centre disposa d’una unitat especialitzada en suport educatiu, que hauria de ser la unitat 
responsable de desenvolupar el material d’adaptació curricular. 

 2.2. El grup classe 

La matèria de Tecnologies s’imparteix a 2n, 3r, 4r, i Batxillerat. A 2n d’ESO, curs on s’enfoca el 
present treball, hi han 2 hores setmanals de Tecnologia, d’acord amb la normativa curricular 
vigent (Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels  
ensenyaments de l'educació secundaria obligatòriaa). 



Materials didàctic per la unitat d’electricitat de 2n d’ESO (80575)                                                3/37          
 

Al centre hi han 3 grups de Tecnologies a 2n d’ESO, i l’alumnat d’aquest nivell té una edat 
compresa entre els 13 i 14 anys, excepte l’alumnat repetidor de curs. La idea del present TFM 
és oferir el material didàctic a la docent responsable de 2 grups, però el material serà igualment 
vàlid per tots tres grups, pel que s’ha decidir no contextualitzar ni aplicar el material didàctic a 
cap grup concret, per tal d’evitar limitacions. Es tracta de generar el material i posar-lo a 
disposició del docent, per tal que l’utilitze si ho considera oportú. 

Cada grup classe està format, en la majoria dels casos, per 25 alumnes aproximadament. El 
centre ha optat per no dividir els grups (desdoblaments) a Tecnologies, pel s’ha de considerar 
que els 25 alumnes fan la classe al taller junts, el que pot suposar una dificultat afegida pel 
docent, que ha de controlar un grup gran al taller.  

 2.3. Espais i recursos  

Respecte els recursos i instal·lacions per Tecnologies, el centre disposa d’una aula taller de 
120 m2, amb les eines necessaries per poder dur a terme la matèria de Tecnologies. La part 
teòrica de la matèria és impartida a les aules. A més, la part d’informàtica de la matèria de 
Tecnologies és duta a terme en l’aula d’informàtica.. L’alumnat disposa d’un ordinador 
individual amb el qual han de treballar i de connexió a la xarxa. 

 
 2.4. Unitat didàctica 
 
D’acord amb les indicacions curriculars de la normativa vigent, la matèria de Tecnologies té una 
durada de 210 hores entre 1r, 2n i 3r d’ESO, que es tradueix en 2 hores setmanals a cada curs 
(70 hores per curs, durant 35 setmanes aproximadament).  
 
La disponibilitat de sessions (d’una hora cada sessió) a Tecnologies de 2n d’ESO durant el curs 
és la següent aproximadament (hi han factors que afecten de forma diferent a la distribució de 
cada grup classe, com per exemple, els dies festius, les dades d’inici i final de trimestre, 
calendari escolar del centre, etc.): 
 

SET OCT NOV DEC GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUN Total 

6 9 8 6 6 6 9 4 9 7 70 
 

Figura 1. Sessions mensuals de Tecnologies a 2n d’ESO (aproximades). 
 
Segons l’estructura curricular de la normativa vigent (Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundaria obligatòria), el contingut 
curricular de 2n d’ESO inclou 3 blocs: electricitat, processos i transformacions tecnològiques de 
la vida quotidiana, i l’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. En total, suposa 70 
hores lectives. 
 
Al centre, els dos primers blocs curriculars s’imparteixen en dos trimestres, ja que el tercer 
trimestre es dedica a la matèria part d’informàtica i és impartida per docents de l’àrea 
d’informàtica. Aquests 3 trimestres van alternant-se, de forma que el docent de la part 
informàtica imparteix el mateix bloc d’informàtica durant els 3 trimestres (un cop a cada grup 
classe). L’altre docent té una càrrega lectiva constant (imparteix els blocs a 2 grups cada 
trimestre) al llarg del curs. Aquesta organització permet al centre optimitzar els coneixements 
de cada docent, que imparteix els continguts en els quals està especialitzat, encara que a nivell 
organitzatiu suposa una dificultat afegida pels docents.  
 
En aquest sentit, el present TFM es limita a proposar el material didàctic, i posar-lo a disposició 
del docent, qui triarà les parts que considere oportunes. No s’aplica a un grup classe concret ja 
que, a causa d’aquesta rotació de trimestres, qualsevol supòsit d’aplicació no correspondria a 
la realitat. No obstant, un exemple de distribució de les sessions al llarg del curs seria el 
següent: 
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UD Sessions S O N D G F Mç Ab Mg Jn 

1 13    5 6 2     

2 10      4 6    

3 16       3 4 9  

4 7          7 

Informàtica 24 6 9 8 1       

Total 70 6 9 8 6 6 6 9  4 9 7 
 

Figura 2. Distribució de les sessions en cada mes del calendari escolar. 
 
Personalment crec que seria millor tractar el bloc de l’ordinador transversalment al primer i 
segon bloc, potenciant així els 3 blocs. No obstant, com es tracta d’un tema que no depèn de la 
docent de Tecnologies, el present treball final de màster s’adapta a les limitacions externes que 
venen marcades, com per exemple, la duració de les unitats, per tal d’aproximar-se a la realitat 
del centre. 
 
La unitat didàctica d’electricitat (UD 1) està ubicada dins l’assignatura de Tecnologies de 2n 
d’ESO, la qual està dividida en 4 unitats didàctiques: 
 
 

Seqüenciació de les unitats didàctiques 

UD Títol i continguts Sessions Trimestre 

1 

Electricitat: 
Concepte d’electricitat 
Tipus de corrent 
Elements bàsics: generadors, conductors, receptors, 
elements de maniobra i control i elements de protecció. 
Símbols 
Circuit elèctric bàsic 
Magnituds elèctriques bàsiques 
Llei d’Ohm 
Crocodile Clips 

13 A 

2 

Generació i distribució del corrent elèctric: 
          Inducció electromagnètica. 
          Alternador. 
          Motor elèctric. 
          Transformador. 

10 A 

3 

Iniciació a l’electrònica: 
         Circuits electrònics. Components electrònics bàsics. 
         Construcció d’un semàfor. 
         Font d’alimentació. Rectificació del corrent elèctric. 
         Electrònica analògica i electrònica digital. 

16 B 

4 
Primeres matèries: 
         Classificació de les primeres matèries. 
         Sistemes d’explotació minera. 

7 B 

 Bloc: l’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació.  C 
 

Figura 3. Seqüenciació actual de les unitats didàctiques. 
 
 
S’ha de dir que no s’ha realitzat cap modificació en relació al contingut, sinó que s’actualitzen i 
completen els recursos de la docent.  
  
L’avaluació actualment de la unitat didàctica està basada, d’una banda, en l’avaluació de 
coneixements (80%) per mitjà de proves i treballs de taller, i d’altra banda, en l’avaluació de 
l’actitud (20%). Respecte l’actitud, aquesta està subdividida en tres aspectes: 
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- Condicions bàsiques (45%): cada falta d’assistència, retard, no dur el material 
necessari, mascar xiclets, expulsió... penalitza 0,5 punts. 

- Treball acadèmic (40%): fa referencia al grau de treball de l’alumne i la seva 
participació a classe. 

- Esforç vers la matèria (15%) observat pel docent. 
 
Personalment crec que aquest sistema d’avaluació és molt complex i, a més, poc discriminador, 
ja que hi ha gran quantitat de notes, que a la fi homogeneïtzen el resultat de tot l’alumnat, sent 
tan difícil suspendre com obtenir un excel·lent. No obstant, es tracta d’un sistema d’avaluació 
definit pel departament, i basat en criteris del centre. 
 
La correcció de les proves actualment es fa en base a una subdivisió de la puntuació total de la 
prova entre el nombre d'ítems, i assignant penalitzacions a cada possible error. En el fons, es 
tracta d'una avaluació mitjançant una rúbrica, però molt més concretada en la prova. 
 
 2.5. Unitat didàctica II 
 
A continuació s’elabora, en base a la informació proporcionada pel centre i respectant els seus 
continguts, una proposta de programació de la unitat didàctica d’electricitat de 2n d’ESO. 
Aquesta programació, alineada amb els continguts actuals de la unitat al centre educatiu, serà 
un punt de referència per desenvolupar el material didàctic per la unitat didàctica. 
 
 

Localització dins la programació de l'aula 

Àrea Tecnologies Curs 2n d'ESO 

Unitat didàctica 1: Electricitat 

Trimestre 1 Sessions 13 

 
 

Justificació de la unitat didàctica segons el decret 143/2007 

Objectius 
curriculars de 
l'àrea de 
Tecnologies a 
l’ESO 

L’àrea de Tecnologies a l’ESO té com objectiu el desenvolupament de les 
capacitats següents: 
 
1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de 

diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades 
necessitats de les persones individualment o col·lectiva. 

2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el 
desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i 
sostenibles. 

3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu 
funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, 
aprendre la millor forma d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons 
que condicionen el seu disseny i construcció. 

4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, 
amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar 
la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes 
que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

5. Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva 
viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la 
simbologia adients. 

6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de 
decisions, en l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. 

7. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat. 
8. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com 

a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb 
seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes 
informàtics adients per a la resolució d'un problema concret o per a la 
representació i disseny d'objectes o processos. 
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9. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les 
necessitats relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, 
l'administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen 
les necessitats i si ho fan d'una forma apropiada i segura. 

10. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en 
el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la 
societat en general. 

Continguts 
curriculars del 
bloc 
d’Electricitat 
de 
Tecnologies 
de 2n d'ESO 

  Reconeixement de la funció dels elements d'un circuit elèctric i de la 
seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells de 
comandament. 

 Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació dels 
efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, magnetisme. 

 Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a partir de 
diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització d'energies 
renovables per a la generació d'electricitat. Reconeixement 
experimental de motors elèctrics. 

 Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: tensió 
elèctrica, intensitat i resistència. 

 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. 

Criteris 
d'avaluació 
curriculars de 
Tecnologies 
de 2n d'ESO 

 Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les 
seves aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir 
circuits elèctrics bàsics tant amb components com mitjançant l'ús de 
simuladors. Integrar aquests circuits de baixa tensió a joguines, 
objectes de construcció propia i maquetes d'habitatges.  

 Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts 
d'energia i el procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. 
Valorar la necessitat d'un consum raonat d'energia a la vida quotidiana 
i la utilització d'estratègies adients per aconseguir-ho. 

 Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds 
elèctriques bàsiques i realitzar mesures de forma experimental. 

 Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en 
el desenvolupament tecnològic. 

 Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions 
industrials aplicades a les matèries primeres fins convertir-se en 
productes elaborats i posats a l'abast del consumidor. Analitzar el 
procés industrial d'un producte característic de la zona. 

 Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels 
productes. 

 Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, 
descarregar, intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu 
funcionament, estructura i terminologia. 

 Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la 
informació i del programari accessible mitjançant Internet. 

 Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com 
de comunitats virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la 
construcció compartida del coneixement. 

 Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns 
multimèdia. 
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UNITAT DIDÀCTICA: ELECTRICITAT ( 2n d’ESO ) 

OBJETIUS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
En finalitzar la UD, l'alumne serà capaç de ...: 
 
O1. Conèixer el concepte d'electricitat. 
O2. Conèixer les magnituds elèctriques, el seu significat i les seves unitats de 
mesura. 
O3. Conèixer els circuits de corrent continu i altern, en sèrie i paral · lels. 
O4. Identificar els diferents efectes del corrent elèctric. 
O5. Identificar les aplicacions de l'electricitat en la vida diària. 
O6. Valorar la importància de l'electricitat com a factor per millorar la qualitat 
de vida de les persones. 
O7. Valorar els riscos en la manipulació del corrent elèctric. 
O8. Reconèixer els diferents elements que componen un circuit. 
O9. Descriure la funció que realitzen els diferents elements en un circuit. 
O10. Conèixer la utilitat dels diferents elements d'un circuit. 
O11. Usar correctament la simbologia elèctrica. 
O12. Saber llegir esquemes de circuits elèctrics. 
O13. Saber fer esquemes de circuits elèctrics senzills. 
O14. Saber fer càlculs de circuits elèctrics bàsics. 
 

 
CB1. Comunicativa, lingüística i audiovisual. 
- Buscar, recopilar i processar informació. 
 
CB3. Digital i tractament de la informació. 
- Usar les TIC com a instrument de treball i per buscar, organitzar i relacionar 
informació. 
- Aprendre a treballar en entorns col · laboratius. 
  
CB4. matemàtica 
- Realitzar càlculs 
- Usar correctament la calculadora. 
- Saber aïllar incògnites. 
- Saber aplicar fórmules. 
 
CB5. aprendre a aprendre. 
- Saber obtenir informació. 
- Aprendre de i amb les altres persones. 
- Aplicar coneixements a situacions noves. 
- Integrar la nova informació amb els coneixements previs. 
 
CB6. autoestima i iniciativa personal. 
- Saber identificar i complir objectius. 
- Re-elaborar els coneixements previs. 
- Ser capaç d'auto-avaluar acceptant els errors i valorant els encerts. 
 
CB8. social i ciutadania 
- Saber comunicar i expressar les pròpies idees. 
- Saber escoltar i valorar les idees de les altres persones. 
- Valorar els riscos. 
- Ser capaç de prendre decisions. 
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CONTINGUTS ( i objectiu amb el què van relacionats) ACTIVITATS TEMPOR. 

CONCEPTUALS: 
CC1. Concepte d'electricitat. (O1) 
CC2. El corrent elèctric. (O3) 
CC3. Representació de l'àtom. Concepte de cos amb càrrega positiva, negativa o 
nul·la. (O1) 
CC4. Sentit del corrent: corrent continu i altern. (O3) 
CC5. On es genera electricitat? Com es transporta i distribueix l'electricitat? 
Aplicacions de l'electricitat. (O5) 
CC6. Circuit elèctric. Funció, tipus i simbologia dels seus components bàsics. 
(O12, O13) 
CC7. Perquè es produeix el corrent elèctric en un circuit? (O3) 
CC8. Representació gràfica dels circuits elèctrics: símbols i esquemes. (O11, O12) 
CC9. Generadors de corrent continu: piles, acumuladors i dinamos. (O8, O9, O10) 
CC10. Generadors de corrent altern: alternadors. (O8, O9, O10) 
CC11. Conductors: cables. (O8, O9, O10) 
CC12. Receptors: bombetes, motor i resistors. (O8, O9, O10) 
CC13. Magnituds elèctriques bàsiques: concepte i unitat de mesura (voltatge, 
intensitat i resistència elèctrica). (O2) 
CC14. Llei d'Ohm. (O14) 
CC15. Efectes tèrmics del corrent elèctric (O4). 
CC16. Satisfacció de les necessitats humanes amb energia elèctrica. (O6) 
CC17. Riscos de l'ús d'electricitat. Normes de seguretat. (O7) 
 
PROCEDIMENTALS: 
CP1. Ús i identificació de símbols elèctrics en la representació de circuits elèctrics. 
(O12, O13) 
CP2. Muntatge d'un circuit elèctric senzill amb Crocodile Clips. (O12, O13) 
CP3. Anàlisi i interpretació dels circuits elèctrics. (O12, O13) 
CP4. Solució de problemes en el muntatge d'un circuit elèctric. (O12, O13) 
CP5. Càlcul de les magnituds bàsiques en els circuits elèctrics. (O14) 
CP6. Diferenciació entre corrent continu i altern. (O3) 
 
ACTITUDINALS: 
CA1. Valoració del risc del corrent elèctric. (O7) 
CA2. Valoració de la importància de l'electricitat en la societat. (O6) 
CA3. Ús correcte del lèxic tècnic adquirit. (O11) 

 
D'APRENENTATGE: 
- Prova inicial per conèixer el nivell inicial de l'alumnat. 
Individual. Aula. 
- Presentació de la unitat didàctica per part del docent i 
classe magistral (CC1-CC17) 
- Dibuixar els símbols elèctrics (en full que només indica el 
nom), i correcció. En grup. Aula. 
- Dibuixar un circuit tancat amb pila + bombeta + 
interruptor. Individual. Deures per a casa. Correcció en S3. 
- Dibuixar circuit tancat amb pila + commutador + dues 
bombetes. Individual. Deures per a casa. Correcció en S3. 
- Dibuixar un circuit de receptors en sèrie. Individual. 
Deures per a casa. Correcció en S3. 
- Dibuixar un circuit de receptors en paral·lel. Individual. 
Deures per a casa. Correcció en S3. 
- Dibuixar un circuit de generadors en sèrie. Individual. 
Deures per a casa. Correcció en S3. 
- Pràctica de simulació de circuits elèctrics amb Crocodile 
Clips. En grup. Aula informàtica. 
- Exercicis de la Llei d'Ohm. Individual. Deures per a casa. 
Correcció a classe. 
- Fitxa de treball de circuits elèctrics. Muntatges. 
 
D'AVALUACIÓ: 
- Pràctica de simulació de circuits elèctrics amb Crocodile 
Clips. En grup. Aula informàtica. 
- Examen. Individual. Aula. 
 
DE REFORÇ: 
- Resum final del tema per part del docent i resolució de 
dubtes. 
- Correcció de la pràctica de simulació de circuits 
electrònics amb Crocodile Clips de la sessió S9. 
 
D'AMPLIACIÓ: 

Aquestes són les realitzades a l’aula, però augmentant la 
dificultat. 

 
 

30’ (Sesión 1) 
 

75’ (la resta 
de S1 a S13) 

35’ (S2) 
 

20’ (S3) 
 

20’ (S4) 
 

20’ (S5) 
 

20’ (S6) 
 

20’ (S6) 
 

1 h. (S8) 
 

30’ (S9) 
 

1 h (S7) 
 

 
2 h. (S10-11) 

 
1 h. (S13) 

 
 

1 h (S12) 
 

30’ (S9) 
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PRINCIPIS PEDAGÒGICS GENERALS 
METODOLOGÍES 

DOCENTS (% pes aprox.) 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 
- Anàlisi dels coneixements previs: per desenvolupar i 
analitzar els continguts, es parteix de coneixements previs de 
l'alumne (cursats anteriorment o des de la realitat). Per això, 
el professor ha de ser coneixedor dels coneixements previs 
de l'alumnat. 
- Aprenentatge constructivista: l'alumne és el constructor 
del seu propi coneixement. Per això, les activitats que es 
plantegen crearan situacions on l'alumne senti la necessitat 
d'adquirir coneixements tecnològics per tal de solucionar els 
problemes. També tracta la forma d'explicar. 
- Motivació: les activitats plantejades properes a la vida real 
despertarà més interès en l'alumne. 
- Desenvolupament dels continguts: els continguts 
s'exposaran de forma ordenada i graduada segons la seva 
complexitat, segons el ritme de cada alumne. 
 

 
- Classe magistral (35%) 
- Aprenentatge basat en 
problemes (25%) 
- Pràctiques de simulació i 
experimentació: Crocodile 
Clips (en aula informàtica). 
(25%) 
- Visites, sortides... (5%) 
- Avaluació contínua (10%) 

 
En 2 º d'ESO, per a l'assignatura de Tecnologia, la diversitat 
(entenent com a alumnes amb necessitats educatives 
especials segons defineix la legislació vigent) és nul · la. 
Respecte la diferència de gèneres, els nois tenen 
preferència per les activitats de taller, i les noies per les 
activitats d'aula. S'intenta contrarestar aquest efecte, 
indicant als alumnes que tots han de participar per igual en 
les activitats. 

MATERIALS I RECURSOS (% PES) 

 
RECURSOS: 
Aula (75%), pissarra, projector, material d'escriptura. 
Aula d'informàtica (25%) 
MATERIALS: 
Material propi (80%) 
Webs (10%) 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
- Descriure el concepte d'electricitat, corrent elèctric i els seus efectes, àtom, corrent continu, 
corrent altern, circuit elèctric, com es transporta / genera l'electricitat i les seves aplicacions 
(CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC7, CC6, CC15 , CP4, CP6) 
- Conèixer els elements elèctrics bàsics (CC9, CC10, CC11, CC12) 
- Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics mitjançant simuladors. (CC8, CP2, CP3, CP4) 
- Descriure les magnituds elèctriques bàsiques. (CC13) 
- Aplicar la Llei d'Ohm correctament, aclarint la fórmula. (CC14, CP5) 
- Valorar els riscos de l'electricitat. (CC17, CA1) 
- Ús correcte del lèxic tècnic adquirit. (CA3) 

CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

 
Matemàtiques: resolució de problemes. 
Ciències socials: influència de l'energia elèctrica en el 
desenvolupament de la societat. 
Llengua: comunicació i recerca d'informació per Internet. 
Amb totes les assignatures: ús dels recursos TIC. 
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2.6. Materials de partida 
 
Els materials de partida utilitzats actualment al centre en Tecnologies són propis, i molt senzills. 
He de dir que m’ha sorprès la saturació de feina que he observat en alguns docents, fet que fa 
inviable dedicar-hi el temps necessari per desenvolupar material docent. 
 
No s’inclou el detall del material propi del centre ni de les metodologies didàctiques, per una 
qüestió de protecció de dades del centre, però s’inclou el seu resum (en relació a la unitat 
didàctica d’electricitat de 2n d’ESO) en les següents taules: 
 

Tipus Pes Descripció 

Classe magistral 35% El docent transmet coneixements i explica la resolució de 
problemes. S’ha de dir que la meva tutora fa especial 
èmfasi en l’aspecte constructivista del coneixement, fent 
que sigui el propi alumne qui “construeix” el seu propi 
coneixement en base als seus anteriors coneixements.  

Aprenentatge basat en 
problemes 

25% El docent planteja problemes per resoldre (individualment 
o en grup, a classe o a casa). De forma anàloga, la meva 
tutora fa èmfasi en que sigui el propi alumne qui arribe a 
les solucions. 

Pràctiques de simulació i 
experimentació 

25% Activitats realitzades a l’aula d’informàtica per simular 
circuits elèctrics (amb el software Crocodile Clips) 

Visites, sortides... 5% Sortida a una exposició sobre l’electricitat. 

Avaluació 10% Exàmens, proves i lliurament de dossiers individuals 
trimestralment. El pes de l’avaluació és considerable, ja 
que el centre es basa en l’avaluació continuada, així que 
els alumnes són constantment avaluats. 

 

Figura 4. Metodologies didàctiques actuals. 
 

Recurs Descripció 

Material propi docent Material creat pels docents de la matèria, que es dóna a l’alumnat en 
format paper (fotocòpies). Aquest consta de:  
- presentació de la matèria  
- prova inicial  
- dossier de la unitat d’electricitat  
- activitat de simulació de circuits elèctrics  
- activitat de circuits elèctrics: muntatge pràctic 

Webs  

Pissarra, llibreta, 
calculadora... 

 

Aula d’informàtica  

Taller de tecnologia  
 

Figura 5. Recursos actuals. 
 

Un dels desitjos de la professora de la matèria era que el material didàctic fos susceptible 
d’utilitzar sense l’actual dependència a Internet. Avui en dia l’ús d’Internet és àmpliament estès 
en l’àmbit docent, i una mostra de la seva presència són els llibres digitals i el Projecte 1x1. No 
obstant, s’ha de dir que a la pràctica hi han desavantatges derivats d’aquesta dependència a 
Internet, com per exemple, una velocitat depenent de la saturació i qualitat de les 
infraestructures, etc. La professora desitjava tenir, a banda del material docent localitzat a 
Internet, material independent d’Internet per poder utilitzar en qualsevol lloc ràpidament. 
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3 Temporització del TFM 
 
Les fases realitzades durant el TFM són les següents: 
 

Etapa I: recerca d’informació disponible i dels materials actuals de partida.  
Etapa II: anàlisi dels materials actuals i anàlisi de la informació aconseguida.  
Etapa III: selecció dels material. Aquesta fase correspondria amb l’objectiu 2 del TFM. 
Etapa IV: elaboració, actualització i complementació dels materials didàctics. Aquesta 
etapa correspondria amb l’objectiu 3 del TFM. 

 
El pes del treball final de màster és de 6 crèdits ECTS, que representen 150 hores 
aproximadament de feina. La següent graella recull el temps emprat: 
 

 Temps total invertit (hores) 

Selecció del tema del treball final de màster 15 

Reunions i mails amb les tutores 8 

Redacció de la memòria 20 

Elaboració de l’exposició oral (previsió) 10 

Etapa I: recerca d’informació disponible i dels materials actuals 
de partida 

40 

Etapa II: anàlisi dels materials actuals i anàlisi de la informació 
aconseguida 

15 

Etapa III: selecció dels materials  5 

Etapa IV: actualització i complementació dels materials didàctics 
(creació de la presentació, descàrregues de vídeos...) 

50 

TOTAL 163 
 

Figura 6. Temporització del TFM. 
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4 Descripció de la proposta 
 
La proposta del present treball final de màster és l’eix central d’aquest. En una primera etapa, 
s’elabora una relació de diferents materials didàctics per la unitat didàctica d’electricitat de 2n 
d’ESO. A més, hi ha una selecció d’aquests materials didàctics amb la seva corresponent 
justificació. Finalment, s’elabora la proposta del material didàctic seleccionat.  
 

4.1. Relació de diversos materials didàctics 
 
Abans de res, he de dir que descarto els llibres tradicionals com material didàctic per aquest 
TFM, ja que el centre va decidir en el seu moment, no utilitzar cap llibre de text. Així doncs, 
desenvoluparé material didàctic que pugui utilitzar la docent respectant la línia marcada pel 
centre. 
 

Material didàctic 

A. Digital Text 

B. AulaelPeriòdic.cat 

C. Eureka.org 

D. NTIC 

E. Tester 

F. Llei d’Ohm 

G. Resistors 

H. Magnituds elèctriques 

I. Electricitat SM 

J. Circuits elèctrics R. Reinoso 

K. Red elétrica de España 

L. Consumer 

M. El camí de l’electricitat 

N. Edenorchicos 

O. Ohm Zone 

P. Phet Simulations 

Q. Test de símbols elèctrics 

R. Así funciona 
 

Figura 7. Llistat de material didàctic. 
 
A. DIGITAL TEXT 
 
És un material molt didàctic, complet i de qualitat tècnica (i desconeguda pel centre educatiu, 
raó per la qual he considerat aquest material didàctic d’entre tots els possibles). He sol·licitat 
l’accés a la editorial, i m’han facilitat un usuari per tal de poder provar el servei, i he de dir que 
el trobe realment interessant. Els únics aspectes negatius són el cost que suposa, la necessitat 
que cada alumne dispose d’un ordinador, i a més, la dependència de la xarxa per dur a terme 
les classes. Aquest últim punt el trobe realment preocupant, ja que he patit en primera persona 
les conseqüències de la mala qualitat de xarxa als centres docents.  
 
Considere que el centre docent no està preparat a nivell tècnic (qualitat del servidor, velocitat 
wi-fi, etc.) per dur a terme les classes amb aquest material, per molt interessant que em sembli.  
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A continuació es mostra la pantalla d’inici que es troba l’alumnat i/o el docent. Es pot veure que 
el disseny gràfic web és molt net i els apartats estan ben organitzats, a pesar que la pàgina 
d’inici té gran varietat de links.  
 
El logotip i el grup (Z) és genèric, ja que la editorial m’ha creat un perfil genèric, per tal de 
facilitar-me l’accés al material. En cas de ser un centre educatiu real, el logotip és la imatge del 
centre escolar. 
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Un link interessant és Youtube, amb vídeos d’explicacions i d’ajuda per l’alumnat i pels docents. 
 

 

 
 
Un cop dins de la matèria (en aquest cas, Tecnologies de 2n d’ESO, grup Z), veiem que la 
pàgina d’inici  de la matèria té diversos perfils (alumne, professor...) i links (exercicis assignats, 
assistència, passar llista, avaluacions, etc.) 
 
 

 
 
 
 
 
Si entrem a “veure llibre”, accedim a les unitats didàctiques d’aquest, que corresponen amb els 
continguts curriculars de la normativa vigent per Catalunya. A continuació, es veu l’exemple per 
la unitat d’electricitat. Les unitats didàctiques tenen links a exercicis i a materials 
complementaris. A més, poden ser impartides en català, castellà o anglès. 
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A continuació es mostra un exemple d’una pàgina del llibre digital. Es pot veure que es tracta 
d’un material dinàmic ja que, per exemple, té un vídeo per mostrar el concepte de circuit 
elèctric. A més, disposa de diversos links per facilitar la navegació en el llibre (links per accedir 
a l’índex, als exercicis, als vídeos, comentaris, etc). Un vídeo explica més que moltes pàgines 
escrites, i aquesta és la idea principal d’aquest material. 
 
 

 
 
 
Respecte a la diversitat a l’aula, aquest material classifica els exercicis segons el seu grau de 
dificultat. 
 

 
 
 
A pesar de ser un material didàctic realment interessant, el centre no està preparat tècnicament 
avui en dia per aplicar-lo. 
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B. AulaelPeriòdic.cat    
 
És un recurs educatiu que el Projecte Aula 2.0. i El Periòdic de Catalunya posen a disposició 
dels centres educatius. Ofereix una selecció diària de notícies i planteja per cadascuna d’elles 
una serie de propostes de treball. 
 
 

 
 
 
 
A continuació es pot veure una mostra de les activitats que planteja per cada notícia, les quals 
són avaluables pel propi alumne. 
 
 

 
 
 
Es tracta d’una web de notícies, i per tant, depèn de les novetats diàries. Per aquest motiu, 
encara que la web és original, no s’inclou inicialment com a material didàctic de la unitat 
didàctica. No obstant, es recomana a qualsevol docent de secundària que visite aquesta web. 
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C. Eureka.org 
 
Es tracta d’una revista online amb continguts, notícies i reportatges per cada matèria de l’ESO. 
A més, hi trobem experiments fàcils de realitzar i classificats per nivells educatius. 
 
Es considera un recurs interessant, però a causa de la poca disponibilitat de temps, i 
conseqüentment, la necessitat d’anar directament per feina, no s’inclou als materials didàctics 
seleccionats. 
 
 

 
 
 
A continuació es presenta una mostra d’un experiment molt senzill que té relació amb la unitat 
didàctica d’electricitat, i podria convertir-se en una activitat d’aula engrescadora per als nens.  
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D. NTIC (http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html) 
 
Aquest material és realment interessant, ja que és un dels pocs materials que inclou la 
justificació didàctica i els objectius. A més, és molt didàctic i resulta de gran qualitat docent. No 
obstant, està en castellà i es destina a un nivell superior a 2n d’ESO, pel que es descarta l’ús 
d’aquest material. 
 

 
 
 
E. TESTER (http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf) 
 
Recurs molt útil per conèixer el tester. Es selecciona aquest material, ja que com s’ha 
comentat, la disponibilitat de temps és reduïda, pel que l’alumnat pot conèixer el tester d’una 
forma molt ràpida. 
 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/fp/electricidad/index.html
http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/polimetro.swf
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F. Llei d’Ohm ( http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_en.html ) 
 
Es tracta d’una web molt visual per l’alumnat, que pot veure de forma molt evident i memorable 
la relació entre les variables de la Llei d’Ohm, ja que l’alumne pot interactuar amb la web d’una 
forma molt senzilla. Es tracta d’un material tan senzill que permet al docent oferir una explicació 
ràpida i evident, que d’altra forma tardaria més temps en explicar-ho. Així doncs, s’inclourà 
aquest material als materials seleccionats finalment. 
 

 
 
 
G. Resistors ( http://www.absorblearning.com/media/item.action?quick=pg ) 
 
Es tracta d’un recurs interessant on l’alumne pot triar els colors del resistor, de forma que el 
resultat apareix en base a la seva tria. L’alumne pot veure una relació directa del color amb el 
resultat (en diverses unitats), i d’una forma molt ràpida es poden provar múltiples combinacions 
possibles. A més, l’aplicació no deixa escollir certes combinacions que no existeixen al mercat, 
pel que l’alumnat té una idea dels resistors que existeixen a la realitat. Es proposa aquesta 
aplicació per tal que el docent mostre ràpidament diverses opcions, i facilite el link a l’alumnat. 
  
 

 

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_en.html
http://www.absorblearning.com/media/item.action?quick=pg
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H. Magnituds elèctriques (http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/magnitudes.swf ) 
 
Es tracta d’un recurs senzill però alhora ben estructurat (en 6 apartats), on mostra el voltatge, 
intensitat, resistència, la Llei d’Ohm, la potència i la energia. 
 

 
 
 

 
I. Electricitat SM (http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021 i  

    http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124  ) 
 
Es tracta d’un recurs útil, complet i molt visual, pel que resulta fàcil d’aprendre per l’alumnat. No 
obstant, està en castellà i el docent depèn de la xarxa, que no destaca per la seva qualitat, pel 
que es descarta l’ús d’aquest material didàctic d’entre els seleccionats. 
 

 

 

http://www.catedu.es/aratecno/images/pilar/magnitudes.swf
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1124
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J. Circuits elèctrics R. Reinoso (http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/ ) 
 
Es tracta d’un material molt senzill, i encara que inclou els conceptes principals i animacions 
gràfiques, no es considera prou interessant com per incloure’l en la selecció final. A més, està 
en castellà. 
 
 

 
 
 

http://platea.pntic.mec.es/curso20/34_flash/html8/
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K. Red Eléctrica de España 
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/funciona
miento_v2.swf ) 
 
Es tracta d’un recurs de l’empresa Red Eléctrica de España útil per explicar la generació, 
transformació i distribució de l’electricitat, i per que l’alumnat valori la importància de l’electricitat 
en la societat. La web està en castellà, però resulta interactiva i permet una explicació ràpida al 
docent, pel que es selecciona aquest material. 
 

 
 
 
L. Consumer 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/transmisio
.swf ) 
 
Es tracta d’un material molt semblant a l’anterior (K), però més simple i menys interactiu, pel 
que es descarta. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/funcionamiento_v2.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/funcionamiento_v2.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/transmisio.swf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/transmisio.swf
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M.  El camí de l’electricitat.  
(http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/pre.swf ) 
 
Es tracta d’un material molt semblant als anteriors (K i L), però menys interactiu, pel que es 
descarta. 
 

 
 
 
 
N. Edenorchicos  ( http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/ ) 
 
Aquesta web destaca per la seva vessant gràfica, però a nivell de continguts resulta un poc 
limitada en relació al contingut curricular definit per la legislació vigent, pel que es descarta de 
la selecció. 
 

 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/pre.swf
http://www.edenorchicos.com.ar/edenorchicos/
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O. Ohm Zone  (http://www.article19.com/shockwave/oz.htm ) 
 
Es tracta d’un recurs per simular la construcció de circuits elèctrics. Es descarta de la selecció, 
ja que, a pesar de ser molt fàcil d’utilitzar, s’utilitza el Crocodile Clips (recurs utilitzat 
habitualment pels docents del centre). 
 

 
 
 
P. Phet Simulations ( http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es ) 
 
Es tracta d’una web amb links a simuladors interessants (construcció d’un àtom, construcció 
d’una molècula, Llei d’Ohm, construcció de circuits elèctrics, etc.). Es un recurs en anglès, però 
molt visual. Es descarta, ja que s’utilitzarà el simulador Crocodile Clips. 
 

 

http://www.article19.com/shockwave/oz.htm
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/es
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Q. Test de símbols elèctrics 
(http://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/circuitoElectricos/test_interactivo_de_smbol
os.html ) 
 
Es tracta d’un recurs dolent en la vessant d’explicació teòrica, però disposa d’un test on 
l’alumne pot comprovar ràpidament si ha assolit els coneixements dels elements d’un circuit 
elèctric i els seus símbols. Es descarta aquest recurs de la selecció, ja que s’inclou d’una forma 
semblant, evitant així duplicitats. 
 

 
 
 
R. Así funciona 
(http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_directa/ke_corriente_directa_1.htm ) 
 
Es tracta d’una web incòmoda per navegar, ja que té molta publicitat, però hi han recursos útils 
que s’han aprofitat per desenvolupar el material didàctic final. 
 
 

 

http://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/circuitoElectricos/test_interactivo_de_smbolos.html
http://www.iesbahia.es/departamentos/Tecnologia/circuitoElectricos/test_interactivo_de_smbolos.html
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_corriente_directa/ke_corriente_directa_1.htm
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Així doncs, la llista de materials didàctics és la següents: 
 

Material didàctic ¿Triat? 

A. Digital Text No 

B. AulaelPeriòdic.cat No 

C. Eureka.org No 

D. NTIC No 

E. Tester Sí 

F. Llei d’Ohm Sí 

G. Resistors Sí 

H. Magnituds elèctriques No 

I. Electricitat SM No 

J. Circuits elèctrics R. Reinoso No 

K. Red elétrica de España Sí 

L. Consumer No 

M. El camí de l’electricitat No 

N. Edenorchicos No 

O. Ohm Zone No 

P. Phet Simulations No 

Q. Test de símbols elèctrics No 

R. Así funciona No 
 

Figura 8. Llistat i elecció de materials didàctics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materials didàctic per la unitat d’electricitat de 2n d’ESO (80575)                                          28/37            28/38          
 

5 Resultats 
 
Finalment, es crea una presentació (en Power Point) com a material didàctic suport per tal de 
facilitar i estructurar la tasca del docent. Aquest és de nova creació, però inclou imatges 
dinàmiques d’altres webs ja comentades.  
 
Aquesta presentació pot ser complementada amb els recursos i materials didàctics triats, que 
són els següents: 
 

Material didàctic triat 

E. Tester 

F. Llei d’Ohm 

G. Resistors 

K. Red elétrica de España 
 

Figura 9. Material didàctic triat. 
 
A continuació es mostra el detall de les diapositives de la presentació, adaptada als continguts 
actuals, però que inclou aspectes millorats, sobretot en la vessant gràfica. A més, presenta la 
unitat didàctica d’una forma cohesionada. 
 
S’ha de dir que la presentació  no té molt de text, ja que aquest serà explicat pel docent.  
 
D’altra banda, els següents documents, desenvolupats pel docent i utilitzats actualment, es 
respecten sense modificar:  

- prova inicial 
- dossier de la unitat d’electricitat 
- activitat (en grup) de simulació de circuits elèctrics  
- activitat (en grup) de circuits elèctrics: muntatge pràctic 
- full d’activitats de la Llei d’Ohm 
- prova d’avaluació 

 
Es respecta la prova d’avaluació i els criteris d’avaluació ja definits pel centre ja que, més que 
intentar canviar la situació actual, la idea és complementar i donar suport al docent.  
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electricitat

2n E.S.O.
 

Índex

Concepte d’electricitat

Circuits elèctrics

Corrent continu vs. altern

Magnituds bàsiques elèctriques

Llei d’Ohm

Elements bàsics d’un circuit

Connexió en sèrie vs. paral·lel

Efectes del corrent elèctric: tèrmics i magnètics

Generació, transport i distribució d’electricitat
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Concepte d’electricitat

Prova
inicial

30 minuts

 

Concepte d’electricitat

+
+ +

-

-

-

Àtom receptor 

d’electrons

+
+

Àtom emisor

d’electrons

-
-
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Concepte d’electricitat

Corrent
elèctric

és un fluxe
dels

electrons
en un circuit

Electricitat = energia generada 
pel corrent elèctric.

+
+ +

- -

+ +

- +

repulsió

atracció

repulsió

-

-

-

 

Circuits elèctrics

3. Els electrons perden gran part de la 

seva energia en el filament de la bombeta

2. Els electrons

consumeixen un 

poc d’energia en el 

seu recorregut pel

conductor.

4. L’interruptor permet (o no) el pas

dels electrons.

1. Els electrons surten del 

generador amb la bossa plena 

d’energia (4,5V). 6. El generador dóna

energia als electrons.

5. Als electrons els queda 

un poc d’energia per tornar 

al generador.

Recorregut dels electrons

 



Materials didàctic per la unitat d’electricitat de 2n d’ESO (80575)                                          32/37            32/38          
 

V

t

-
- -

-

V

t

-
- -

-

Corrent altern (AC)

-
- -

-

Freqüència: qüantitat de canvis de polaritat

(sentit) per segon.

Corrent continu (DC) vs. corrent altern (AC)

Corrent continu (DC)

dinamos

alternadors

(centrals

elèctriques)

 

Corrent continu (DC) vs. corrent altern (AC)
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Magnituds elèctriques bàsiques

La intensitat elèctrica és el nombre de càrregues elèctriques que travessa el 

circuit per unitat de temps.

La resistència elèctrica és la dificultat que ofereixen els materials al pas del 

corrent elèctric. 

La potència és la capacitat que té un receptor de realitzar la seva funció més

intensament i/o amb més rapidesa, i es mesura en watts 

voltímetres per saber la tensió

amperímetres per mesurar la intensitat

ohmímetres per a la resistència

wattímetres per a la potència... 

http://www.catedu.es/aratecno/images

/pilar/polimetro.swf

 

Llei d’Ohm

http://phet.colorado.edu/sims/ohms-law/ohms-law_en.html
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Generadors Conductors Receptors Elements de

Maniobra 
i control

Elements de

Protecció

AVISADOR 

ACÚSTIC

APARELLS 

GENERADORS 

DE CALOR

Elements bàsics d’un circuit

 

Connexió en sèrie vs. paral·lel
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Efectes del corrent elèctric: tèrmics

El despreniment d'energia en forma de calor és el que s'anomena l'efecte Joule.

Filament de tungstè incandescent, a 

l’interior d’una làmpada.

Un curtcircuit és un accident que es produeix en un circuit elèctric quan el 

corrent elèctric va d’un pol a l’altre del generador sense passar per cap 

receptor, fet que provoca un gran despreniment d’escalfor que pot resultar 

perillós. Per evitar els efectes destructius dels curtcircuits, s’utilitzen els

fusibles (elements de protecció utilitzats en els circuits elèctrics). 

 

Efectes del corrent elèctric: magnètics

L’electromagnetisme és la ciència que estudia la relació entre el corrent

elèctric i els camps magnètics. 

En circular un corrent elèctric per un conductor es crea un camp magnètic de 

forma circular al seu voltant que es va afeblint a mesura que ens n’allunyem; 

per tant, les línies de força que el representen formen cercles concèntrics cada 

vegada més separats.

Un electroimant és un imant artificial temporal, ja que només actua com a 

imant quan hi circula el corrent elèctric. Està format per una bobina de coure i 

un nucli de ferro. 
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Generació, transport i distribució d’electricitat

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/flashes/funcionamiento_v2.swf
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6 Conclusions 
 
Aquest treball final de màster assoleix els tres objectius que es planteja: l’elaboració d’una 
proposta/relació de diversos materials didàctics per a la unitat d’electricitat de 2n d’ESO, 
selecció dels materials didàctics i, finalment, elaboració del material didàctic. 
 
En aquest sentit, s’ha de dir que hi han altres materials didàctics per la unitat d’electricitat de 2n 
d’ESO, ja desenvolupats pel docent i actualment utilitzats, que es respecten sense modificar-
los. La intenció del present treball és, doncs, ser un suport per al docent, qui no té temps per 
desenvolupar una presentació visual per als alumnes. 
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