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Material adaptat 
 

A continuació s'adjunta el material adaptat creat per l'assignatura de tecnologia dins la unitat 
didàctica "Introducció a l'electricitat" per al curs de 1r d'ESO. 
 
 

 
Aquestes pàgines reprodueixen exactament el material 

entregat als alumnes i dut a terme a l'aula.
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Name:                                     Class: 1      rDate:25/8/14 

 

Lesson 1: What's electricity? 

Lliçó 1: Què és l'electricitat? 

A: What needs electricity?  
(què necessita electricitat?) 
 

1) We use electricity every day. 
Utilitzem l'electricitat cada dia. 

 
 

2) Mark with a circle what needs electricity to work. 
Marca amb un cercle què necessita electricitat per funcionar. 
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What are the names of the appliances? Mark if they 

need electricity to work. 
Quin és el nom dels aparells? Marca si necessita electricitat per treballar. 

 

Català English 
Does it need 

electricity to work? 

Bullidor Kettle YES / NO 

Microones Microwave YES / NO 

Torradora Toaster YES / NO 

Fogons Stove YES / NO 

Forn Oven YES / NO 

Extractor Extractor fan YES / NO 

Llums Lights YES / NO 
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B: Main supply and batteries  
(alimentació de la xarxa i piles) 

(http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html) 

 

1) Some electrical appliances need batteries for 

working, and others need main supply.  
Alguns aparells elèctrics necessiten piles per funcionar, i altres necessiten 

d'alimentació de la xarxa. 

 

 

 

 

 

 

 

Mark with a circle which appliances work with batteries. 
Marca amb un cercle quin aparell treballa amb piles. 

 

 
 

What are the names of the appliances? Mark if they 

need batteries or main supply to work. 
Quin és el nom dels aparells? Marca si necessita piles o electricitat de la xarxa per 

treballar. 

 

Català English 
Does it need bat or main 

supply to work? 

Radio Radio Batteries / Main Supply 

Rentadora Washing machine Batteries / Main Supply 

Televisió Television Batteries / Main Supply 

Mòbil Mobile phone Batteries / Main Supply 

Llum Light Batteries / Main Supply 

Bullidor Kettle Batteries / Main Supply 

http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html
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2) Put the pictures into de right box: batteries or mains. 
Posa les imatges a la caixa correcta: piles o xarxa. 
 

 
 

Which are the names of the appliances? Mark if needs 

batteries or main supply to work. 
Quin és el nom dels aparells? Marca si necessita piles o electricitat de la xarxa per 

treballar. 

 

Català English 
Does it need bat or 

main supply to work? 

Game Boy Game Boy Batteries / Main Supply 

Bullidor Kettle Batteries / Main Supply 

Llanterna Torch Batteries / Main Supply 

Guitarra Guitar Batteries / Main Supply 

Televisió Television Batteries / Main Supply 

Làmpada Lamp Batteries / Main Supply 
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C: Conductors and insulators?  
(conductors i aïllants) 

(http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html) 

(http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm) 

 

1) A conductor material allows electricity to travel 

through it.  
Un material conductor permet que l'electricitat circuli a través d'ell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If the bulb lights up, the object is made of a conductor 

material.  
Si la bombeta s'encén, l'objecte està fet d'un material conductor. 
 

2) An insulator material does not allow electricity to 

travel through it. 
Un material aïllant no permet que l'electricitat circuli a través d'ell.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If the bulb does not light up, the object is made of a 

insulator material.  
Si la bombeta no s'encén, l'objecte està fet d'un material aïllant. 

 

http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html
http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
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3) Mark the utensils that are conductors. 
Marca els estris que són conductors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conductor?  

Is the fork conductor? 
És la forquilla conductora? 

YES / NO 

Is the nail conductor? 
És el clau conductor? 

YES / NO 

Is the CD conductor? 
És el CD conductor? 

YES / NO 

Is the coin conductor? 
És la moneda conductora? 

YES / NO 

Is the key conductor? 
És la clau conductora? 

YES / NO 

Is the ruler conductor? 
És el regle conductor? 

YES / NO 

Is the eraser conductor? 
És la goma conductora? 

YES / NO 

Is the broken pencil conductor? 
És el llapis trencat conductor? 

YES / NO 

Is the stick of chalk conductor? 
És el guix conductor? 

YES / NO 

Is the knife conductor? 
És el ganivet conductor? 

YES / NO 
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4) Pick up the utensils and place them in the circuit to 

know if the bulb lights up or not (use the link) 
Agafa els estris i posa'ls al circuit per saber si la bombeta s'encén o no (utilitza el link) 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Català 
Does the bulb 

lights up? 

Fork Forquilla YES / NO 

Nail Clau YES / NO 

CD CD YES / NO 

Coin Moneda YES / NO 

Key Clau YES / NO 

Ruler Regle YES / NO 

Eraser Goma YES / NO 

Broken pencil Llapis trencat YES / NO 

Stick of chalk Guix YES / NO 

Knife Ganivet YES / NO 

 

5) Materials that make the bulb light up are steel, iron, 

graphite and metal. 
Materials que fan que la bombeta s'il·lumini són acer, ferro,  grafit i metall. 

 

6) Materials that do not make the bulb light up: plastic 

coating, plastic, and chalk. 
Materials que fan que la bombeta no s'il·lumini: revestiment de plàstic, plàstic i guix. 
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D: Circuits  
(circuits) 

(http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm) 

 

1) A simple circuit has: a battery, a bulb and connecting 

wires. 
Un circuit simple té: una pila, una bombeta i cables de connexió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Circuits need to be complete to work properly.  
Els circuits han d'estar tancats per treballar correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuits that are not complete will not work.  
Els circuits que no estan tancats (circuits oberts), no funcionen. 

 

 

 

 

http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
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3) Batteries must be connected in the same direction: 

positive with negative. 
Les piles han d'estar connectades en la mateixa direcció: positiu amb negatiu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

4) Observe the next circuits, and mark if the bulb lights 

up or not.  
Observa els circuits següents, i marca si la bombeta s'encén o no. 

 

      

   

    

 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

YES / NO 

YES / NO 



Oriol Grèbol Nogueras 
 

 Adaptació curricular de l'assignatura de Tecnologia pels alumnes de una USEE  12 

 

 

      

 

    

 

 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

YES / NO 

YES / NO 

YES / NO 

YES / NO 
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E: Summary 
(resum) 
 

1.- Electricity is used every day in our house and we 

need it to work. 
Utilitzem cada dia l'electricitat a les nostres cases, i la necessitem per treballar. 

 

2.- Some electrical appliances work with batteries and 

others with main supply. 
Alguns aparells elèctrics necessiten piles, i altres amb l'alimentació de la xarxa. 

 

3.- A conductor material allows electricity to travel 

through it.  
Un material conductor permet que l'electricitat circuli a través d'ell. 

 

4.- An insulator material does not allow electricity to 

travel through it. 
Un material aïllant no permet que l'electricitat circuli a través d'ell. 

 

5.- Circuits need to be complete to work properly. 

Circuits that are not complete will not work. 
Els circuits han d'estar tancats per treballar correctament. Els circuits que no estan 

tancats (circuits oberts), no funcionen. 

 

Al final de la lliçó has de ser capaç de: 

 

o reconèixer quins aparells fan servir electricitat per funcionar. 

o distingir el subministrament amb piles i el subministrament de la 

xarxa. 
o aprendre vocabulari d'aparells elèctrics en anglès. 

o distingir quins materials són conductors i quins aïllants. 
o reconèixer la diferència entre un circuit obert i un circuit tancat. 
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Name:                                     Class: 1      rDate:25/8/14   

 

Lesson 2: Electrical components 
Lliçó 2:Components elèctrics 

 

A:Components  
(components) 
 

1) Simple circuits can be set up using components. 
Circuits senzills es poden configurar utilitzant components. 

 

2) There are three types of components: 
Existeixen tres tipus de components. 

 

 - GENERATORS (generadors)  

 

 

 

 - CONDUCTORS (conductors) 

 

 

 

 - RECEIVERS (receptors)   
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B: Generators  
(generadors) 

 

1) Generators give electrons energy to flow through a 

circuit.  
Els generadors donen energia als electrons perquè es moguin a pel circuit. 

 

2) Table of pictures, names and symbols: 
Taula de imatges, noms i símbols. 

 

Picture Name Symbol 

 

Battery-cell 
(pila) 

 

 

Dynamo 
(dinamo) 

 

 

Alternator 
(alternador) 
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C: Conductors  
(conductors) 

 

1) Conductors let electrons pass from the generator to 

the receiver and vice versa. 
Els conductors permeten els electrons passar del generador al receptor i viceversa. 

 

2) Table of pictures, names and symbols: 
Taula de imatges, noms i símbols. 

 
Picture Name Symbol 

 

Wire 
(cable) 

 

 

Copper, if it's 

conductor 
(coure, si és conductor) 

Plastic, if it's insulator 
(plàstic, si és aïllant) 
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D: Receivers  
(receptors) 

 

1) Receivers are elements that transform electrical 

energy into another kind of energy. 
Els receptors són elements que transformen energia elèctrica a un altre tipus 

d'energia. 

 

2) Table of pictures, names and symbols: 
Taula de imatges, noms i símbols. 

 
Picture Name Symbol 

 

Bulb 
(bombeta) 

 

 

Buzzer 
(timbre) 

 

 

Motor 
(motor) 
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E) Exercises 
(exercicis) 

 

1) In order to revise what we did in this lesson we will play a 

game. 
Per tal de revisar el que hem fet en aquesta lliçó, jugarem un joc de cartes. 

 

You will have some cards (pictures, names or symbols).  
Tindreu algunes cartes (fotos, noms o símbols). 

 

Everyone must complete one column (you must put the card in 

the corresponding place). 
Tots haureu de completar una columna (haureu de posar la carta a la posició 

corresponent). 

 

Ask your classmates for the cards you need to complete the 

column. The questions can be, for example: 
Pregunta als teus companys de classe per les cartes que et falten per completar la 

columna. Les preguntes poden ser, per exemple: 

 

- Do you have the bulb picture? 
Tens la foto de la bombeta? 

- Do you have the bulb name? 
Tens el nom de la bombeta? 

- Do you have the bulb symbol? 
Tens el símbol de la bombeta? 

 

The answers can be: 
Les respostes poden ser: 

 

- No, I don’t. 
No, no la tinc. 

- Yes, I do. Here it is! 
Sí, la tinc. Aquí tens! 

- Yes, I do. Take it! 
Sí, la tinc. Té! 

 

The first person who completes the column wins the game. 
La primera persona en completar la columna, guanya el joc. 
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2) Complete the chart below with the words and 

symbols. 
Completa la taula amb les paraules i els símbols següents. 

 
Electric 

component 
Name Symbol 

Generator Alternator  

Receiver  

 

 Dynamo 

 

Generator 
Battery-

cell 
 

 Motor  

 Wire 

 

Receiver   

 
Generator, receiver, conductor, bulb, buzzer 
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3) Match the name with the right symbol. 
Relaciona el nom amb el símbol correcte. 

 
Name Symbol 

Buzzer 
(timbre) 

 

Motor 
(motor) 

 

Bulb 
(bombeta)  
Dynamo 
(dinamo) 

  

Alternator 
(alternador) 

 

Battery-cell 
(pila) 

 

Wire 
(cable) 
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E: Electrical resistance  
(resistència elèctrica) 

(http://www.hyperstaffs.info/work/physics/child/main.html) 

 

1) Does the length of a wire affect the brightness of the 

bulb? Select the correct answer.  
La longitud d'un cable afecta la brillantor que fa una bombeta? Selecciona la resposta 

correcta. 

     
 

Yes, if the wire is long the bulb will be less bright. 
Sí. Si el cable és llarg, la bombeta serà menys brillant. 

 

No, if the wire is long the bulb will be brighter. 
No. Si el cable és llarg, la bombeta serà més brillant 

 

2) Does the thickness of a wire affect the brightness of 

the bulb? Select the correct answer.  
El gruix d'un cable afecta la brillantor que fa una bombeta? Selecciona la resposta 

correcta. 

     
 

 

Yes, if the wire is thin the bulb will be less bright. 
Sí. Si el cable és prim, la bombeta serà menys brillant. 

 

No, if the wire is thin the bulb will be brighter. 
No. Si el cable és prim, la bombeta serà més brillant 

http://www.hyperstaffs.info/work/physics/child/main.html
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F: Changing circuits  
(circuits) 

(http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm) 

 

1) If we add more batteries to a circuit, the bulb will be 

brighter. 
Si afegim més piles a un circuit, la bombeta tindrà més brillantor . 

 

    
 

We must be careful not to put too many batteries 

because the bulb can be broken. 
Cal anar alerta de no posar massa piles, perquè la bombeta pot trencar-se. 

 

 
 

2) If we add more bulbs to a circuit, the bulbs will be 

less bright. 
Si afegim més bombetes a un circuit, les bombetes seran menys brillants. 

 

     

 

 

http://www.learningcircuits.co.uk/flashmain.htm
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3) Experiment 1: changing circuits. 
(Experiment 1: canviem circuits) 

(http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html) 

  

Draw on the right side of the circuit another circuit with 

an extra bulb. Answer the question:  
Dibuixa al costat dret del circuit un altre circuit amb una bombeta més. Contesta la 

pregunta: 

 

 

 

What happens when we 

add an extra bulb? 
Què passa quan posem una bombeta 

més? 

The bulbs are brighter 
Les bombetes brillen més 

The bulbs are less bright 
Les bombetes brillen menys 

 

Draw on the right side of the circuit another circuit with 

an extra battery. Answer the question:  
Dibuixa al costat dret del circuit un altre circuit amb una pila més. Contesta la pregunta: 

 

 

 

What happens when we 

add an extra battery? 
Què passa quan posem una pila més? 

The bulbs are brighter 
Les bombetes brillen més 

The bulbs are less bright 
Les bombetes brillen menys 

 

  

http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html
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Draw on the right side of the circuit another circuit with 

two extra batteries. Answer the question:  
Draw al costat dret del circuit un altre circuit amb dues piles més. Contesta la pregunta: 

 

 

 

What happens when we 

add two extra batteries? 
Què passa quan posem dues piles més? 

The bulbs are brighter 
Les bombetes brillen més 

The bulbs are less bright 
Les bombetes brillen menys 

 

Draw on the right side of the circuit another circuit with 

a longer wire. Answer the question:  
Posa al costat dret del circuit un altre circuit amb un cable més llarg. Contesta la 

pregunta: 

 

 

 

What happens when we 

put a longer wire? 
Què passa quan posem un cable més 

llarg? 

The bulb is brighter 
La bombeta brilla més 

The bulb is less bright 
La bombeta brilla menys 
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G: Summary 
(resum) 
 

1.- There are three type of components: generators, conductors 

and receivers. 
Existeixen tres tipus de components: generadors, conductors i receptors. 

 

2.- Generators give electrons energy to flow through a circuit.  
Els generadors donen energia als electrons perquè es moguin a pel circuit. 

 

3.- Conductors let electrons pass from the generator to the 

receiver and vice versa. 
Els conductors permeten els electrons passar del generador al receptor i viceversa. 
 

4.- Receivers are elements that transform electrical energy to 

another kind of energy. 
Els receptors són elements que transformen energia elèctrica a un altre tipus 

d'energia. 

 

5.- If the wire of a circuit is long the bulb will be less bright. 
Si el cable d'un circuit és llarg, la bombeta serà menys brillant. 

 

6.- If we add more bulbs to a circuit, the bulbs will be less 

bright. 
Si afegim més bombetes a un circuit, les bombetes seran menys brillants. 

 

 

Al final de la lliçó has de ser capaç de: 

 

o reconèixer els símbols dels components elèctrics. 

o practicar amb cables i concloure que una bombeta 

brillarà més si un cable és prim. 

o practicar amb bombetes i concloure que com més 

bombetes, menys brillaran. 

o practicar amb piles i concloure que una bombeta 

brillarà més com més piles hi hagi. 
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Name:                                     Class: 1      rDate:25/8/14   

 

Lesson 3: Connections 
Lliçó 3: Connexions 

 

A:Bulb  
(bombeta) 
 

1) The voltage of the generator must be inferior or the 

same as the voltage of the bulb. 
El voltatge del generador ha de ser inferior o igual al voltatge de la bombeta. 

 

2) Write the suitable word for each gap and decide 

which of the sentences is the correct. 
Escriu la paraula correcta per cada espai en blanc i decideix quina de les frases és la 

correcta. 

 

a) The voltage of the  ............................... must be inferior or 

the same as the voltage of the .................................... 

a) El voltatge de la  ha de ser inferior o igual que el voltatge de la .  

 

b) The voltage of the  ............................... must be superior to 

the voltage of the  ................................... 

b) El voltatge de la  ha de ser superior que el voltatge de la .  
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B: Buzzer  
(brunzidor/timbre) 

 

1) The voltage of the generator must be the same as the 

voltage of the buzzer. 
El voltatge del generador ha de ser igual al voltatge del brunzidor. 

 

2) You must connect the + of the generator to the + of 

the buzzer and the - of the generator to the - of the 

buzzer. 
S'ha de connectar el + del generador al + del brunzidor, i el - del generador al - del 

brunzidor. 

 

3) Write the suitable word for each gap and decide 

which of the sentences is the correct. 
Escriu la paraula correcta per cada espai en blanc i decideix quina de les frases és la 

correcta. 

 

a) The voltage of the  ...................................... must be 

superior to the voltage of the  ..................................... 

a) El voltatge de la  ha de ser superior que el voltatge de la . 

 

b) The voltage of the  ...................................... must be the 

same as the voltage of the  ..................................... 

b) El voltatge de la  ha de ser el mateix que el voltatge de la . 
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4) Write the suitable word for each gap and decide 

which of the sentences is the correct. 
Escriu la paraula correcta per cada espai en blanc i decideix quina de les frases és la 

correcta. 

 

a) You must connect the + of the  ........................................ to 

the + of the  ....................................... and the – of the  

....................................to the – of the  

.................................... 

a) S'ha de connectar el + de la  al + del  i el – de la  al – del

.  

 

b) You must connect the – of the  ........................................ to 

the + of the  ....................................... 

b) S'ha de connectar el – de la  al + del .  
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C: Motor  
(motor) 

 

1) The voltage of the generator must be inferior than 

the voltage of the motor. 
El voltatge del generador ha de ser inferior al voltatge del motor. 

 

2) Write the suitable word for each gap and decide 

which of the sentences is the correct. 
Escriu la paraula correcta per cada espai en blanc i decideix quina de les frases és la 

correcta. 

 

a) The voltage of the   .................................... must be 

superior to the voltage of the  ......................................... 

a) El voltatge de la  ha de ser superior que el voltatge del . 

 

b) The voltage of the   .................................... must be inferior 

to the voltage of the  ......................................... 

b) El voltatge de la  ha de ser inferior que el voltatge del . 

 

 

Al final de la lliçó has de ser capaç de: 

 

o identificar els pols positiu i negatiu de generadors i receptors. 
o connectar correctament amb el generadors les bombetes, 

brunzidors i motors. 
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Name:                                     Class: 1      rDate:25/8/14   

 

Lesson 4: Controllers (theory) 
Lliçó 4: Aparells de comandament (teoria) 

 

A:Switches  
(interruptors) 
 

1) Switches give us control to the circuit. 
Els interruptors ens donen control sobre el circuit. 

 

2) If the switch is in the ON position, the circuit is 

closed. 
Si l'interruptor està a la posició ON, el circuit està tancat. 

 

 
 

3) If the switch is in the OFF position, the circuit is 

open. 
Si l'interruptor està a la posició OFF, el circuit està obert. 
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B: One-way switch  
(interruptor) 

 

1) A one-way switch allows current to flow only when it 

is in the ON position.  
L'interruptor permet que la corrent circuli només quan està en la posició ON. 

 

2) Table of positions: 
Taula de posicions. 

 

Imatge Circuit Posició Símbol 

 

Open OFF 

 

 

Closed ON 
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C: Push switch NO  
(polsador normalment obert) 

 

1) The push switch NO allows current to flow only when 

the button is pressed. For example, is the switch of a 

doorbell. 
El polsador normalment obert permet que la corrent circuli només quan el botó està 

polsat. Per exemple, és el polsador d'un timbre. 

 

2) Table of positions: 
Taula de posicions. 

 

Imatge Circuit Posició Símbol 

 

Open OFF 

 

 

Closed ON 
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D: Push switch NC  
(polsador normalment tancat) 

 

1) The push switch NC don't allow current to flow when 

the button is pressed.  
El polsador normalment tancat no permet que la corrent circuli quan el botó està polsat 

 

2) Table of positions: 
Taula de posicions. 

 

Imatge Circuit Posició Símbol 

 

Open OFF 

 

 

Closed ON 

 

Al final de la lliçó has de ser capaç de: 

 

o reconèixer els símbols dels aparells de comandament. 

o discutir si una bombeta s'encendrà depenent de 

l'aparell de comandament col·locat al circuit. 

o preveure el resultat quant a funcionament d'un circuit 

molt senzill amb aparells de comandament. 
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Name:                                     Class: 1      rDate:25/8/14   

 

Lesson 4: Controllers (exercises) 
Lliçó 4: Aparells de comandament (exercicis) 

 

A:Switches  
(interruptors) 
 

1) Sort these items into those that have no switches, 

those with only one switch and those that have many 

switches. 

Ordena aquests ítems en els que no tenen interruptors, els que en tenen només un i 

els que en tenen més d'un. 

 

(http://www.andythelwell.com/blobz/guide.html) 

 

file:///C:/Users/Usuari/Documents/Documents%20Oriol/UNI/Màster%20Formació%20Professorat/TFM/Memòria/(http:/www.andythelwell.com/blobz/guide.html)
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B: One-way switch  
(interruptor) 

 

1) Answer the questions of the chart below.  
Contesta les preguntes de la taula de sota. 

A circuit with a one-way switch 
Un circuit amb un interruptor 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/

a14.htm 

 
 

OFF Position 

 
 

ON Position 

What happens? Què passa? 

When the one-way switch 

is in the OFF position: 
Quan l'interruptor està a la posició 

OFF: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

The bulb: 

LIGHTS UP/DOES NOT 

LIGHT UP 
la bombeta: s'encén/no s'encén 

When the one-way switch 

is in the ON  position: 
Quan l'interruptor està a la posició 

ON: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

The bulb: 

LIGHTS UP/DOES NOT 

LIGHT UP 
la bombeta: s'encén/no s'encén 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/a14.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a1/a14.htm
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C: Push switch NO  
(polsador normalment obert) 

 

1) Answer the questions of the chart below.  
Contesta les preguntes de la taula de sota. 

A circuit with a push switch NO 
Un circuit amb un polsador normalment obert 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/

a22.htm 

 
OFF Position (no premut) 

 
ON Position (premut) 

What happens? Què passa? 

When the push switch NO 

is in the OFF position: 

 
Quan l'interruptor està a la posició 

OFF: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

Electricity: 

FLOWS/DOES NOT FLOW 
l'electricitat: flueix/no flueix 

The buzzer: 

RINGS/DOES NOT RING 
el brunzidor: sona/no sona 

When the push switch NO 

is in the ON position: 

 
Quan l'interruptor està a la posició 

OFF: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

Electricity: 

FLOWS/DOES NOT FLOW 
l'electricitat: flueix/no flueix 

The buzzer: 

RINGS/DOES NOT RING 
el brunzidor: sona/no sona 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/a22.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/a22.htm
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D: Push switch NC  
(polsador normalment tancat) 

 

1) Answer the questions of the chart below.  
Contesta les preguntes de la taula de sota. 

A circuit with a push switch NC 
Un circuit amb un polsador normalment tancat 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/

av24.htm 

 
ON Position (no premut) 

 
OFF Position (premut) 

What happens? Què passa? 

When the push switch NC 

is in the OFF position: 

 
Quan l'interruptor està a la posició 

OFF: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

Electricity: 

FLOWS/DOES NOT FLOW 
l'electricitat: flueix/no flueix 

The bulb: 

LIGHTS UP/DOES NOT 

LIGHT UP 
la bombeta: s'encén/no s'encén 

When the push switch NC 

is in the ON position: 

 
Quan l'interruptor està a la posició 

OFF: 

The circuit is: 

OPEN/CLOSED 
el circuit està: obert/tancat 

Electricity: 

FLOWS/DOES NOT FLOW 
l'electricitat: flueix/no flueix 

The bulb: 

LIGHTS UP/DOES NOT 

LIGHT UP 
la bombeta: s'encén/no s'encén 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/av24.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/ielectriques/a2/av24.htm
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D) Other exercises 
(altres exercicis) 

 

1) Fill the gaps of the chart below. 
Completa els buits de la taula de sota. 

Name Picture Symbol 

 

 

 

 

 

One-way switch 

 

 

  

Push switch NO 

(normally 

opened) 

 

 

 

 

 

 
 

 

, Push switch NC (normally closed), , 

,  , ,  

Two-way switch, 
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2) Match the name with the right symbol. 
Relaciona el nom amb el símbol correcte. 

 
Name Symbol 

Push switch NC 

(polsador 

normalment tancat) 

 

Push switch NO 

(polsador 

normalment obert) 
 

One-way switch 
(interruptor) 

 
 

Two-way switch 
(commutador) 

 
 

 

3) In the link below you have a summary exercise of all 

the lesson. Try to do it. 
Al link de sota tens un exercici resum de tota la lliçó. Intenta fer-lo. 

 

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/i

ndex# 
  

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index%23
http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/circuits/index%23
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Lesson 5: Electricity dangers 
Lliçó 5: Perills de l'electricitat 

 

 

1) Electricity is dangerours. Always pay attention to 

warnings. 
L'electricitat és perillosa. Sempre pren atenció als avisos. 

 

 

2) Never use electrical appliances near water. Never 

touch switches with wet hands. 
No utilitzeu mai aparells elèctrics a prop de l'aigua. Mai toqueu interruptors amb les 

mans humides. 

 

 
 

3) Don't touch the person until the current is switched 

off. If you touch them, you can be electrocuted too. 
No toqueu la persona fins que la corrent estigui apagada. Si els toqueu, podeu ser 

electrocutats també. 
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Exercise 
(exercici) 

 

1) Look at the dangerous pictures below. Mark the 

correct answer of what is wrong. 
Mireu les imatges de perills de l'electricitat de sota. Marqueu la resposta correcta sobre 

què està malament. 

 

a) The fork is a conductor 

material so he can be 

electrocuted. 
a) La forquilla és un material conductor i es pot 

electrocutar. 

 

b) The fork is an insulator 

material so he can be 

electrocuted. 
b) La forquilla és un material aïllant i es pot 

electrocutar. 

 

     c) All is right. 
     c) Tot és correcte. 

 

 

a) He is using electrial appliances 

in the water but he can't be 

electrocuted. 
a) Està fent servir aparells elèctrics però no es pot 

electrocutar. 

 

b) He is using electrial 

appliances in the water so he 

can be electrocuted. 
b) Està fent servir aparells elèctrics i es pot 

electrocutar. 

 

     c) All is right. 
     c) Tot és correcte. 
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a) The kettle has stripped wires 

and you can be electrocuted. 
a) La tetera té els cables pelats i et pots 

electrocutar. 

 

b) The kettle runs on batteries and 

tou can't be electrocuted. 
b) La tetera funciona amb piles i no et pots 

electrocutar. 

 

c) All is right. 
     c) Tot és correcte. 

 

 

2) If you want to know more about electricity dangers, 

you can visit this website: 
Si voleu saber més sobre els perills de l'electricitat, podeu visitar el web següent: 

 

(http://powerup.ukpowernetworks.co.uk/) 

 

 

Al final de la lliçó has de ser capaç de: 

 

o identificar els usos incorrectes dels aparells elèctrics. 

o identificar situacions de perill relacionades amb l'ús de 

l'electricitat. 

 
  

http://powerup.ukpowernetworks.co.uk/
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Lesson 6: Building a lamp 
Lliçó 6: Construint una làmpada 

 

1) You have to build a lamp like you want. The only 

conditions is to use a bulb and one switch minimum. 
Heu de construïr una làmpada de la forma que volgueu. La única condició és que heu 

d'utilitzar una bombeta i un interruptor com a mínim.  

 

2) At the end you will have to write a technical report 

with next parts: 

 - Front cover 

 - Index 

 - Descriptions of the project 

 - Plans 

 - Construction process 

 - Assessment 
Al final haureu d'escriure una memòria tècnica amb les 

següents parts: 

 - Portada 

 - Índex 

 - Descripció del projecte 

 - Plànols 

 - Procés de construcció 

 - Avaluació 
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Nom:                                     Classe: 1      rData:25/8/14   
 

Examen Introducció a l'Electricitat 
 

Hola! Què tal? Passa, passa, sigues 

benvingut. El meu nom és Celldric i aquest 

és el meu gat Edison. És un gat preciós, però 

es posa en problemes de tant en tant... Pots 

ajudar-lo a resoldre'ls? 

 

 

1) L'Edison no sap per on passar perquè no es faci mal, i es 

pregunta quin dels circuits A, B o C representa l'esquema 

elèctric de la figura. Pots dir-li quin és? 

 

2) Ara ja ha passat, però s'ha mullat les potes i no sap quins 

dels següents estris són conductors de l'electricitat. Pots 

ajudar-lo? 

Estri És conductor? 

Forquilla Sí / No 

Clau Sí / No 

CD Sí / No 

Moneda Sí / No 

Clau Sí / No 

Regle Sí / No 

Goma Sí / No 

Llapis trencat Sí / No 

Guix Sí / No 

Ganivet Sí / No 
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3) La llum de la casa del Celldric ha marxat, i l'Edison vol 

arreglar les connexions perquè pugui tornar a haver-hi llum. No 

està segur del tot que els bombetes s'encenguin... L'ajudes? 

 

 

      

   

 

    

 

 

 

 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

YES / NO 

YES / NO 

YES / NO 
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Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

Will the bulb light up? 

S'encendrà la bombeta? 

YES / NO 

YES / NO 

YES / NO 
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4) El Celldric està dormint, i l'Edison vol fer un puzzle on 

relacioni els noms de components elèctrics amb el seu símbol. 

L'ajudes a relacionar-ho? 

 

Nom Símbol 

Timbre 

 

Motor 

 

Bombeta 

 

Pila 

 

Cable 

 

Interruptor 
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5) L'Edison ha preguntat al Celldric perquè té aquest nom, i li 

ha dit que li va posar en honor a una persona que va inventar la 

bombeta. A l'Edison li sorgeixen uns dubtes. Pots llegir el text i 

contestar-li les preguntes? 

 

Thomas Alva Edison va néixer l'11 de febrer de 

1847 a Milan, Ohio, Estats Units. Als 7 anys es 

trasllada a Michigan on, després de nomes 3 

mesos a l'escola, és expulsat degut a un 

comportament excessivament hiperactiu i curiós. A 

partir d'aquest moment, la seva mare pren les 

regnes de la seva educació, formació que Edison 

complementa amb la lectura autodidacta dels llibres 

de ciència de la seva mare, mostrant ja a aquella edat una gran voluntat 

d'aprendre i d'experimentar. 

 

A la primerenca edat de 10 anys crea el seu propi laboratori de química 

al soterrani de casa seva, on de manera pràctica comença a assolir les 

bases de la química i l'electricitat. 

 

L'any 1963 comença a treballar com a telegrafista a una empresa 

anomenada Western Union Telegrah Company, on es converteix en un 

expert telegrafista. Convençut que la seva meta professional era la 

invenció, 5 anys més tard, i amb una formació autònoma constant, crea, 

l'any 1868, el seu primer invent: un comptador elèctric de vots. 

 

El 1876 (amb 28 anys) va crear el primer laboratori d'investigacions del 

món, a Menlo Park. A allà, entre molts invents, va construir el fonògrat, el 

més original dels seus invents: un aparell que reunia sota un mateix 

principi l'enregistrament i la reproducció sonora. 

 

Edison va passar, aleshores, a ocupar-se del problema de l'enllumenat 

elèctric. Després de molts experiments amb diversos materials provinents 

de països de tot el món, finalment, el 1879, va obtenir la primera 

bombeta, de filament de bambú carbonitzat i que va superar les 40 hores 

de funcionament. 

 

Thomas Alva Edison mor l'any 1931, als 83 anys, deixant enrere una 

trajectòria de més de 1000 patents, esdevenint un dels inventors més 

importants de l'era moderna. 
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- Quina és la data de naixement de Thomas Alva Edison? 

 

 

 

- Quin va ser el primer invent d'Edison? En què consistia? 

 

 

 

- Després de molts intents, a quin any es considera que Edison va 

inventar la primera bombeta? 

 

 

 

- A quina edat va morir Edison, i quantes patents es diu que va 

arribar a crear al llarg de la seva vida? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Moltíssimes gràcies! Has intentat ajudar 

al meu gat Edison i segur que te n'has 

ensortit. Ell ha estat molt content de 

tenir algú ajudant-lo amb els seus 

problemes. De ben segur que ja no els 

tornarà a tenir! Fins aviat! 

 

 

 


