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1. QUE HI TROVARAS I AQUÍ VA DIRIGIDA? 

En aquesta secció és presenta la guia, a qui va dirigida i que s’hi pot trobar.  

La guia va dirigia a professor de l’assignatura d’electrònica del grau mitja de formació professional en 

electricitat i automatismes. Sobretot aquells que busquen fomentar un aprenentatge actiu i pràctic amb 

els alumnes i volem experimentar-ho en una de les unitat formatives. 

Aquesta proposta didàctica adopta la metodologia d’aprenentatge basat en l’objecte per tal de impartir 

el nucli formatiu tres: amplificadors operacionals de la unitat formativa d’electrònica analògica. 

Gracies a les noves tecnologies, especialment les digitals, ens permeten portar un laboratori molt complet 

d’electrònica a l’aula. Sempre que tinguem una aula més o menys funcional d’informàtica. Obrint possi-

bilitats que abans no és tenien a l’abast be per pressupost, per temps o per disponibilitat d’espais habili-

tats. Per a les activitats d’aquesta guia utilitzarem el simulador online gratuït Thinkercad 

També introduïm el que es coneix com a “Mobile learning” amb la utilització de qüestionaris digitals a 

traves de l’aplicació Kahoot! 

La guia conte 5 sessions, totes les activitat necessaris i les corresponents eines d’avaluació. També detalla  

la programació adaptada al marc de les de la formació professional i fa una proposta de qualificació del 

nucli formatiu. 

La guia s’estructura en 9 apartats: 

1. Que hi trobaràs i aquí va dirigida 

2. Introducció al nucli formatiu 

3. Orientacions metodològiques 

4. Resum de la proposta didàctica 

5. Guia de les sessions 

6. Eines d’avaluació 

7. Programació de les sessions 

8. Proposta de qualificació 

9. Bibliografia  
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2. INTRODUCCIÓ AL NUCLI  FORMATIU 

Segons el decret que estableix les característiques, els objectius i els continguts del grau la proposta 

d’aquesta guia s’integra en dos nivells. Per una banda el més estructurat que és centra en els resultats 

d’aprenentatge (RA) i els seus criteris d’avaluació (RA) i per l’altra en l’aspecte competencial transversal. 

Aquest dons nivells ens serviran en el primer cas per definir els objectius i els criteris amb els que hem de 

mesurar l’aprenentatge de l’alumnat i per tant alinearem les eines d’avaluació amb aquest. El segon bloc 

ens servirà per definir el tipus d’activitats que proposarem per assegurar-nos que els treballem. 

Pel que fa als RA aquest nucli formatiu està directament relacionat amb l’RA 3 de la UF de electrònica 

analògica: 

Reconeix circuits amplificadors determinant les seves característiques i 
aplicacions. 

I per al qual el decret especifica els següents criteris d’avaluació: 

3.1. Descriu diferents tipologies de circuits amplificadors. 

3.2. Descriu els paràmetres i característiques dels diferents circuits amplificadors. 

3.3. Identifica els components amb els símbols que apareixen als esquemes. 

3.4. Munta o simula circuits. 

3.5. Verifica el seu funcionament. 

3.6. Utilitza els instruments de mesura adients. 

3.7. Descriu aplicacions reals dels circuits amplificadors. 

3.8. 4 

En l’aspecte més transversal del cicle trobem que els mòduls competencials que ha d’adquirir l’alumne 

directament relacionats amb el mòdul 9 son: 

b) Configurar i calcular instal·lacions i equips determinant l’emplaçament i dimensions dels elements 

que les constitueixen, respectant les prescripcions reglamentàries. 

d) Recopilar els recursos i mitjans per emprendre l’execució del muntatge o manteniment. 

i) Mantenir i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de comprovació, ajust i substitu-

ció dels seus elements, restituint-ne el funcionament. 

j) Verificar el funcionament de la instal·lació o equip mitjançant proves funcionals i de seguretat per 

procedir-ne a la posada en funcionament o servei. 

Al llarg del document seran referides com a Cx on x serà la lletra identificativa de la competència. 
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Els objectius generals perseguits als que aquest mòdul ha de contribuir són: 

a) Identificar els elements de les instal·lacions i equips, analitzant plànols i esquemes, i reconei-

xent els materials i procediments previstos, per establir la logística associada al muntatge i man-

teniment. 

b) Delinear esquemes de circuits i croquis o plànols d’emplaçament, emprant mitjans i tècniques 

de dibuix i representació simbòlica normalitzada, per configurar i calcular la instal·lació o equip. 

e) Seleccionar l'utillatge, eina, equips i mitjans de muntatge i de seguretat analitzant les condici-

ons de l’obra i considerant les operacions que s’han de realitzar per recopilar els recursos i mit-

jans necessaris. 

g) Aplicar tècniques de mecanització, connexió, mesurament i muntatge; manejant els equips, 

eines i instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i seguretat per 

efectuar el muntatge o manteniment d’instal·lacions, xarxes, infraestructures i màquines. 

n) Comprovar les connexions, els aparells de maniobra i protecció, senyals i paràmetres caracte-

rístics, entre d’altres, utilitzant la instrumentació i protocols establerts en condicions de qualitat 

i seguretat per verificar el funcionament de la instal·lació o equip. 

Durant el document farem referencia a quest objectius amb l’acrònim OGx on x representa la lletra per la 

qual s’identifica l’objectiu general. 

Cada activitat presentada a la programació estarà relacionada amb aquest RA, CA, i s’alinearà amb com-

petències (C) i objectius generals (OG) a les que contribueixi de forma significativa.  
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3. ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES 

En aquesta secció s’exposen una sèrie d’orientacions metodològiques per aplicar la proposta didàctica. 

Totes elles estan encarades a ajudar a crear un clima adequat per l’aprenentatge actiu i aconseguir que 

l’alumne adquireixi tots els coneixements i habilitats que s’han exposat en l’apartat anterior. 

Es important tenir present que s’ha d’utilitzar un llenguatge clar i a la vegada tècnic per a que els alumnes 

aprenguin i coneguin la terminologia i el llenguatge del seu futur camp de treball. 

Aquesta guia pressuposa que els alumnes han assolit coneixements i habilitats de nuclis formatius i unitats 

formatives anteriors. Si això no es compleix de forma general seria convenient dedicar-hi espais o aportar 

recursos per fer-ho. Un exemple d’aquest continguts són les lleis de Kirchhoff, els filtres passius passa 

baixos, passa alts i passa banda o temes tant senzills com els divisors de tensió o ponts de resistències. 

En aquesta guia les activitat pràctiques es realitzen mitjançant simulador en línia Tinkercad. S’ha decidit 

fer-ho així per proporcionar un entorn accessible siguin quines siguin les condicions del centre. A més 

l’alumnat podrà provar i treballar a casa facilitant que els alumnes que s’hi motivin explorin més enllà o 

revisin allò que han treballat a classe.  

Tots els circuits presentats estan disponibles per utilitzar i compartir. Si no s’ha fet servir mai es possible 

que s’hagi de dedicar mitja sessió a fer alguns dels tutorial per tenir clar el seu funcionament, la llibreria 

de components i d’altres aspectes que ajudaran a que la realització de les pràctiques no s’allargui massa.  

SI es tenen disponibles laboratori d’electrònica equipats amb fonts d’alimentació i oscil·loscopis per poder 

treballar per parelles una altra opció és fer muntar als alumnes els diferents circuits per que realitzen les 

pràctiques amb ells. Cosa que reforça encara més alguns dels CA que s’han de cobrir i que estan estreta-

ment relacionats amb la habilitat pràctica i la manipulació de circuits. Si es pren aquesta opció recordar 

tenir en compte totes les normes bàsiques de seguretat i la importància de plantejar la importància de 

l’exactitud dels muntatges i verificar les connexions adequadament. 

S’ha de animar als estudiants a treballar en equip i aprendre cooperativament. Per això totes les activitats 

proposades són per fer-les en grup. Les activitats pràctiques, si es possible, es recomana treballar per 

parelles. Els problemes, depenent de la distribució de les taules a l’aula es poden treballar en grups de 4 

o similar. S’ha de fomentar la discussió entre els alumnes a l’hora de col·laborar. 

Es convenient evitar explicacions teòriques a priori que els alumnes les necessitin. Per això s’ha de deixar 

que intentin resoldre cada activitat i en funció de l’aparició de dubtes gestionar moments per donar les 

explicacions teòriques necessàries. Es recomanable, per exemple, esperar a que un quart dels grups s’ha-

gin trobat amb la necessitat d’aquesta explicació per parar uns moment la classe i explicar-ho a tothom a 

la vegada. 

Sempre que fem explicacions hem de mirar d’acostar-les al terreny pràctic. En molts casos això vol dir 

parlar d’aplicacions reals el més properes al dia a dia dels alumnes. En el cas dels amplificadors operacio-

nals molt probablement això passarà per aplicacions d’àudio com ara amplificadors o taules de mescles. 

La metodologia principal a l’hora de fomentar l’aprenentatge dels alumnes i que ens permetrà introduir 

el component sense realitzar cap explicació teòrica es coneix com a aprenentatge basat en objectes. Com 

és de suposar es tractar d’una metodologia de la família de l’aprenentatge actiu. Esta molt relacionada 

amb l’aprenentatge exploratori, centrant-lo al voltant de l’anàlisi d’objectes; ja siguin aquest reals o vir-

tuals. Tot seguit sen presenta un breu resum amb els aspectes més importants. 
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QUÈ ÉS L’APRENENTATGE BÀSAT EN OBJECTES 

Aquesta proposta està basada en l’aprenentatge basat en objectes, OBL pel seu acrònim en angles. Una 

metodologia dins l’aprenentatge actiu que busca la construcció del coneixement i les habilitats a través 

de l’observació i manipulació dels objectes.  

L'OBL és utilitzat com a eix central d'estudis que giren voltat de l'art i el disseny des dels seus inicis. En 

entorns d'aprenentatge actiu l'objecte permet estimular la curiositat i mantenir l'interès. La interacció 

entre l'objecte i l'observador permet la construcció de significats, augmentar la comprensió i el desenvo-

lupament d'habilitats transversals com el pensament crític o la comunicació. 

Els principals beneficis de l'OBL són: 

• Proporcionar un enllaç directe amb un tema o "el passat". 

• Pot millorar l'interès i la comprensió dels joves en vers un tema concret. 

• Animar als alumnes a utilitzar tots els seus sentits, especialment tacte, visió i olor. 

• Ajudar a desenvolupar l'habilitat de treure conclusions basades en l'anàlisi de proves, juntament 

amb una comprensió de les limitacions i la fiabilitat de l'evidència. 

• Són ideals per generar discussions grupals i de classe. 

• Promoure el valor dels museus i animar els joves a visitar museus i galeries amb les seves famílies 

per aprofundir en el seu aprenentatge. 

Podríem entendre que OBL és basa en plantejar-se preguntes al voltant d'un objecte. Es per tant impor-

tant observar l’objecte des de diferents perspecti-

ves. 

En la figura que acompanya aquesta pagina podem 

veure diferents aspectes a observar d’un objecte. En 

el cas que ens ocupa l’objecte és el component elec-

trònic conegut com a amplificador operacionals. Al 

seu un component ens centrarem bàsicament en els 

aspectes funcionals i formals.  

Les activitats proposades per aquesta guia docent 

proposen una sèrie 5 de sessions amb activitats 

practiques, d’anàlisi, síntesi i creació. A les activitats 

practiques, que anomenem d’exploració,  demana-

rem a l’estudiant que, sense explicacions teòriques 

prèvies, explori diferents circuits i els manipuli sota 

una series de indicacions mentre recull les observa-

cions pertinents.  

La tasca del professor serà la d’acompanyar els 

alumnes i animar-los a preguntar i construir les res-

postes sobre que fa aquest component i com és pot 

utilitzar per realitzar diferents  
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4. RESUM DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

El nucli formatiu es presenta com a eminentment pràctic. Es base en primer conèixer primer les caracte-

rístiques i el funcionament en llaç obert del component per després arribar als diferents més bàsics que 

l’utilitzen.  

En general és demanarà als alumnes que manipulin, observin i analitzin els circuits d’experimentació. 

L’objectiu es provar la reflexió per generar la teorització bàsica d’aquest component i els seus usos. En 

cada activitat es mira de presentar algun ús pràctic per que l’activitat tingui un context significatiu i afa-

voreixi l’aprenentatge. No es renuncien per tant a les explicacions teòriques però s’anima  a utilitzar-les 

en el moment adequat i en la justa mesura per que els alumnes puguin seguir avançant de forma autò-

noma. 

La proposta s’estructura, com ja s’ha presentat abans, en 5 sessions. Cada una d’elles està pensada per a 

que duri com a màxim 2 hores. Es preferible però comptar amb 1h i 50 minuts per qüestions de canvis de 

classe o preparació de l’aula. Per aconseguir que els alumnes assoleixin els resultats d’aprenentatge i su-

perin tots els criteris d’avaluació és proposa que cada sessió sigui dividida en 3 parts que detallem a con-

tinuació. 

La primera servirà com a introductòria a la sessió o per reforçar el treballat a l’anterior. També ho utilit-

zarem com a forma de recuperar tot allò que els alumnes ja haurien de saber i, que els farà servei durant 

la sessió per tal de ubicar-los mentalment i ajudar als que no ho tenen tant clar a ser conscients i treballar-

ho. Per fer-ho de forma més dinàmica es proposa fer-ho amb alguna eina digital per ludificar una mica 

aquesta part com per exemple Kahhot! o Socrative. Haurà de durar entre 10 i 15 minuts màxim. 

La segona part, que correspon al gruix de la classe l’ocuparan activitats pràctiques que els alumnes hauran 

de realitzar per parelles i entregar uns resultats al final de la classe. Al principi farem pràctiques explora-

tòries per assolir els continguts del punt 1, 2 i part del 3. Les següents activitats plantejaran alguna activitat 

de síntesi que ajudi a assolir completament el punt 3. Per exemple definir un circuit i simular-lo. Per fer 

l’aprenentatge més proper, els continguts d’aplicacions bàsiques dels circuits integrats el desgranarem en 

totes les activitat per donar-hi un context real que faciliti entendre els funcionament, les característiques 

i les diverses configuracions. A més, aquest espai ha de permetre atendre individualment les parelles que 

més ho necessitin. Aquestes activitats han de durar entre 70 i 80 minuts com a màxim  

Finalment hi ha d’haver un espai per a la reflexió i la posada en comú on els alumnes discuteixin i assentem 

la informació de forma correcta. Un espai on també podem donar sortida a dubtes que són generals a 

molts alumnes i que no han quedat clars durant la pràctica. No obstant això s’ha de saber dosificar aques-

tes explicacions durant part exploratòria per tal que els alumnes no s’encallin. Pot ser adequat fer una 

pausa i fer breus explicacions a tot el grup per tal que puguin seguir avançant autònomament.  

Per ajudar a reforçar les competències matemàtiques i també treballar les diferents configuracions i apli-

cacions que tenen els amplificadors operacionals proposem afegir una series de problemes a cada sessió 

perquè els hagin de resoldre entre les sessions i al Moodle hi haurà una versió auto corregible dels matei-

xos. L’objectiu és que al final de la UF entreguin un dossier amb els problemes ben resolts. 

Així la proposta didàctica consta de 3 materials principals: 

1. Activitats d’introducció per cada sessió 

2. Tres activitats d’exploració 

3. Un recull de problemes d’amplificadors operacionals 

Addicionalment hi ha material de suport per a l’estudiant en format d’apunts i un formulari. També es 

facilita una plantilla de presentació de diposites per a que el professor  l’utilitzi.  
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DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS 

En aquest apartat es justifiquen i descriuen totes les activitats proposades. També es fa el recull complet 

de totes elles. A la secció Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. es descriu com accedir al material 

de cadascuna d’elles.  

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ: 

En total s’han preparat 4 activitats d’introducció (Ai) per cada sessió i que es descriuen breument a conti-

nuació. La primera d’elles servirà per recordar aquells coneixements i habilitats que els alumnes han de 

tenir pressents al llarg de mòdul. Han d’entendre que no és una unitat aïllada i que està relacionada no 

només amb unitats anteriors d’aquest mateix mòdul sinó també amb d’altres, com per exemple electro-

tècnia. Totes aquestes activitats es presenten en format Kahoot! Una eina digital per fer qüestionaris de 

forma més lúdica, fins i tot competitiva, si es vol. Però que, a més, ens permetrà extreure els resultats, 

veure qui ha fallat que i la puntuació que han obtingut. 

AI 1: RECORDEM EL QUE JA SABEM 

En aquesta activitat és preguntarà sobre temes d’electrotècnia bàsics com les lleis de Kirchhoff, la suma 

de resistències, també els divisors de tensió i com mesurar intensitats i voltatges. Tot molt essencial per 

poder entendre els diferents circuits amb amplificadors operacionals. Té 10 preguntes amb temps de res-

posta d’entre 30 i 60 segons. L’objectiu principal és posar als alumnes en alerta sobre el que hauran de 

tenir en compte durant aquest nucli i que no te per que explicar-se explícitament. 

AI 2: AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

En aquesta activitat, un cop explorat el component i el seu funcionament en llaç obert, preguntarem sobre 

diferents característiques relacionades amb el tipus de senyal d’entrada que pot rebre. Qüestionarem els 

efectes de l’alimentació del component en la limitació del la sortida. Finalment revisarem si s’ha entès el 

funcionament del comparador per  dues entrades tant si són senyals continus com per alterns.  

AI3: AMPLIFICADOR OPERACIONAL EN LLAÇ TANCAT 

En aquesta activitat recordarem els principals conceptes del funcionament en llaç tancat d’un operacional. 

Revisarem les configuracions que s’han vist i les principals característiques a tenir en compte: desfasa-

ment de la sortida, si hi ha possibilitat de reduir o ampliar el senyal. 

AI4: PROBLEMES AMPLIFICADOR OPERACIONAL  

En aquesta activitat revisarem les ultimes configuracions vistes. Ho farem de dues formes. Per una banda 

els hi donarem uns requisits de funcionament i hauran de triar la configuració que els pugui fer possibles 

i, per l’altre donat un problema, raonar els passos per resoldre’ls. Busquem, podríem dir, reflexionar sobre 

el raonament a seguir a l’hora de solucionar problemes. Ja que a la sessió d’avui bàsicament treballaran 

en la resolució dels últims problemes, entre ells, alguns amb aplicació de filtres. 
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ACTIVITATS PRÀCTIQUES: 

Per tal de treballar des de la perspectiva d’aprenentatge basada en l’objecte es proposen dues activitats 

d’experimentació (AE) a realitzar amb el simuladors Tinkercad. Aquestes activitats són molt guiades al 

principi ja que esperen dels alumnes manipular uns circuits ja fets per tal d’observar el comportament 

d’un amplificador operacional. Després d’haver realitzat aquestes observacions a través de preguntes, els 

alumnes, hauran de descriure les característiques i la seva lògica de funcionament. Tot seguit es comenten 

una mica les dues activitats i els aspectes de més interès. 

AE1: AMPLIFICADOR OPERACIONAL 

Aquesta pràctica treballarà els aspecte bàsics dels amplificadors operacionals com a dispositius i el seu 

funcionament en llaç obert. Veurem com s’utilitzen com a comparadors i diversos usos reals, com la lec-

tura de sensors o de indicadors lluminosos de nivell, semblant al vúmetre, però sense sortida logarítmica. 

Per tant estarem treballant els continguts Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. i Error! No s'ha 

trobat l'origen de la referència.. 

Per fer-ho presentarem a l’alumnat diversos circuits que ha de utilitzar i manipular per observar els canvis 

que és produeixen així com identificar-ne els components i les parts. En primera instancia introduirà el 

símbol del component per a diagrames i també el circuit 741 com a contrapart física del simulador. Fet 

això hauran de recollir els valors de sortida de l’operacional segons si canvies les diferents entrades o els 

valors de les fonts d’alimentació Vcc. 

Després de fer les observacions es demana a l’alumnat que les analitzi i verbalitzi el funcionament del 

circuit. Finalment es proposa que faci una predicció de la sortida depenent d’unes entrades especifiques. 

Un cop fetes les prediccions l’alumne ha de provar-ho al simulador i anotar el resultats. Si havia errat 

haurà de buscar l’explicació i corregir-ho.  
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En la figura següent es pot veure l’exemple del primer circuit per analitzar un comparador amb dues en-

trades de CC.  

En aquesta part els alumnes han de manipular els valors de les fonts d’alimentació i anotar el valor de 

sortida. També se’ls demana que parin atenció a les intensitat d’entrada per que vegin que no hi ha con-

sum de corrent a les entrades. 

Després també introduirem l’ús de corrent altern i s’exploren de forma similar els efectes en canviar les 

entrades per observar com és generen polsos en combinar una entrada alterna i una continua. 

La pràctica conté també una part per anar més enllà per alumnes que puguin anar molt ràpid amb els 

apartats principals i, per tant, puguin aprofundir una mica més amb circuits que tenen una aplicació rea-

lista, com per exemple: llegir l’entrada d’un sensor o la creació d’un indicador de nivell lluminós o vúme-

tre. 

AE2: AMPLIFICADOR OPERACIONAL EN LLAÇ TANCAT 

Aquesta pràctica servirà per introduir el funcionament en llaç tancat. Aconseguint així prendre el control 

sobre el guany de l’amplificador. Serà possible per tant determinar la relació entre la sortida i la diferencia 

de potencial a les entrades. Com en el cas anterior partirem de circuits simulats, als que s’hauran d’ob-

servar i manipular per deduir-ne el funcionament i en ultima instància entendre que el control de guany, 

es fa mitjançant les resistències d’entrada negativa i realimentació. En la següent figura es pot veure el 

circuït per simular un no inversor amb alimentació alterna.  
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En aquest cas a diferència de la pràctica anterior el que han de canviar els alumnes són els valors de les 

resistències d’entrada i de realimentació per una banda i el valors de Vcc que alimenten l’operacional. 

Veuran com l’ona es retalla quan treballem als límits i també com si s’augmenta un parell de volts l’ali-

mentació aconseguim que l’operacional no saturi.  

El final d’aquesta pràctica necessitarà un moment per indicar com es poden calcular, mitjançant les lleis 

de Kirchhoff, els guanys de cada circuit i deixar que els alumnes hi treballin a casa.  
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AE3: SUMADOR I RESTADOR 

Aquesta activitat és complementa amb l’anterior, però en lloc de ser exploratòria serà de síntesi. Després 

de revisar com extreure les funcions de transferència pel sumador i restador, hauran de simular els circuits 

que construeixin i comprovar que és comporten tal com ho haurien de fer segons unes especificacions. 

Cada proposta de circuit té origen en una aplicació realista com la combinació de les senyals de dos mi-

cròfons per a gravar-los en una sola entrada de telèfon. 

ACTIVITATS DE PROBLEMES: 

Per cada una de les 3 primeres sessions els alumnes hauran de treballar a casa una petita activitat de 

problemes (AP) per entregar la setmana següent. S’hauran d’entregar individualment però s’ha d’enco-

ratjar l’estudi cooperatiu i per tant deixar clar que ho poden treballar en grups si volen. Per acotar el 

temps que hi hauran de dedicar no es recomana posar més de 5 problemes per sessió. Han d’estar pensats 

per reforçar i ampliar el vist a la sessió pràctica. 

Finalment la 4a sessió (AP4), destinada a problemes treballarem amb ampliacions bàsiques d’amplifica-

dors operacionals. Es veuran problemes de amplificadors per etapes, així com aplicacions amb filtres.   

EINES D’AVALUACIÓ  

Per tal d’anar recollint i valorant l’aprenentatge de l’alumne de forma continuada es facilita una eina 

d’avaluació per cada activitat, a més d’una activitat d’avaluació pensada com a activitat de síntesi de tot 

el nucli formatiu. 

En quant als qüestionaris inicials l’eina és la pauta de correcció amb que s’ha generat el Kahoot! i que 

dona una puntuació en funció dels encerts i les errades. No és un tipus test i per tant els errors no dismi-

nueixen la nota. 

Respecte les activitats experimentals, cadascuna d’elles té una rúbrica de correcció centrada més en les 

observacions, explicacions i qüestions que fan els alumnes que no pas en si són correcte o no, tot i que 

també s’ha de considerar. 

Per a les activitats de problemes hi haurà un test al Moodle on cada alumne haurà de posar cada setmana 

les seves solucions i obtindrà una puntuació. Al final de la següent sessió juntament amb els nous proble-

mes es donarà la solució numèrica als anteriors. L’últim dia hauran de portar un dossier amb els problemes 

resolts i hauran de puntar el d’un company segons els resultats i també el procediment seguit. El professor 

també ho puntuarà. 

Així aconseguirem avaluar de forma concreta cada CA del nucli i a més no hi haurà activitat dels alumnes 

que no contribueixi a la qualificació final del RA. D’aquesta manera totes tenen un sentit i des del punt de 

vista de l’alumnat no es percebran activitats  com a prescindibles o que no valen la pena.  

5. GUIA DE LES SESSIONS 

En aquesta secció es presenten les fitxes de cada sessió de forma sintètica i resumida per que sigui fàcil 

organitzar-les. Cada fitxa te també un petit espai de valoració per que els professors puguin anotar allò 

que creguin necessari per a la millora en futures repeticions. 
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SESSIÓ 1: AMPLIFICADORS OPERACINALS I L’APLICACIÓ COM A COMPARADOR 

Objectius: • Conèixer les característiques bàsiques de l’amplificador operacional. 

• Conèixer el funcionament de AO en mode comparador 

• Conèixer aplicacions senzilles reals d’un comparador 

• Simular circuits on utilitzar el comparador 
 

Recursos  
necessaris: 

Materials: 
✓ Guió de l’activitat experimental 1 

Infraestructura: 
✓ Ordinadors amb accés a internet per cada 2 alumnes 
✓ Pissarra i mitjans per escriure i presentar informació als alumnes 
✓ Projector 

 
Temporització: Activitat introductòria 1 [10’] 

Activitat experimental 1 [1,20’] 
Posada en comú i presentació dels problemes (Activitat Problemes 1) [20’] 
Temps total: 1 hora 50 minuts 
 

Descripció: Començarem el qüestionari. (bit.ly/nf3ai1). El qüestionari conte un exercici d’anàlisi 
de corrents en un circuit que han de resoldre al llarg de 2 preguntes en 4 minuts. 
Pot ser convenient deixar copiar el circuit primer abans de posar les preguntes. 
Formeu les parelles i que comencin amb la pràctica. No cal fer cap explicació, només 
comentar el funcionament de la pràctica i que s’espera d’ella. Acoteu el temps per 
cada activitat i així poder-la posar en comú i anar avançant la matèria. La majoria 
d’activitat és poden fer en un 10  minuts o menys. 
Reserveu almenys els últims 10 minuts de la pràctica per presentar el dossier de 
problemes i assignar els que s’han de realitzar per a la propera setmana. 
  

Consells  
d’aplicació: 

• Avisar a l’alumnat que necessitaran calculador, paper i llapis per l’enquesta ini-
cial. 

• Vigilar que les parelles que és formin siguin compensades i treballin be. Si cal 
porteu-les preparades d’avançada i només deixeu-ho a elecció si teniu clar que 
no generarà conflictes més endavant. Vosaltres coneixeu el vostre grup. 

• En acabar de la sessió reviseu els resultats del qüestionari i recursos i problemes 
per als alumnes que no dominen degudament els conceptes. Els problemes no 
oblideu d’afegir-los per puntuar amb els del recull d’aquesta sessió i que contri-
bueixin a la qualificació. 

• Si encara no heu fet servir Tinkercad a cap classe es recomanable fer una de les 
activitats d’introducció per tal de que abans de començar la pràctica si acostu-
min. 

• Presteu atenció i ajudeu als grups que els hi costa arrencar. Potser que una ac-
tivitat així els desconcerti per que no n’han fet mai. Guieu-los una mica i feu-los 
preguntes especifiques després de cada activitat. 

 
Valoració  
del professor: 
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SESSIÓ 2: AMPLIFICADORS OPERACIONALS EN LLAÇ TANCAT 

Objectius: • Conèixer les característiques bàsiques de l’amplificador operacional. 

• Conèixer el funcionament de AO en mode comparador 

• Conèixer aplicacions senzilles reals d’un comparador 

• Simular circuits on utilitzar el comparador 
Recursos necessaris: Materials: 

✓ Guió de l’activitat experimental 2 
Infraestructura: 

✓ Ordinadors amb accés a internet per cada 2 alumnes 
✓ Pissarra i mitjans per escriure i presentar informació als alumnes 
✓ Projector 

Temporització: Activitat introductòria 2 [10’] 
Activitat experimental 2 [1,20’] 
Posada en comú i presentació dels problemes (Activitat Problemes 1) [20’] 
Temps total: 1 hora 50 minuts 

Descripció: Començarem amb el qüestionari (bit.ly/nf3a1)per recordar tot el que hem 
vist el dia anterior i remarcar els temes principals sobre amplificadors ope-
racionals i les seves característiques. 
L’activitat exploratòria d’avui ha de fer-se per parelles de parelles. Uns tre-
ballen amb l’amplificador inversor i els altres amb el no inversor i han de 
compartir els resultats i mirar d’explicar-se les observacions i conclusions. El 
temps estimats per fer una part de la pràctica són uns 45 minuts. S’ha de 
mirar que avancin en paral·lel i comparar exercici a exercici per que sigui 
pràctic. Al dinal de la classe els alumnes haurien d’esta ren condicions d’en-
tendre fàcilment l’anàlisi de nusos d’un dels dos circuit i fer l’altre per 
compte propi.  

Consells d’aplicació: • Avisar a l’alumnat que necessitaran calculador, paper i llapis per a la 
pràctica 

• Aquesta classe requereix de l’anàlisi de nusos de Kirchhoff. Si el grup no 
ho porta be seria convenient preparar un recordatori a fer abans com 
calcular les funcions de transferències. 

• Aprofita a fer algun canvi de parelles si no van funcionar a l’última sessió. 

• Vigileu que la conversa a classe no es torni substancial entre el grups. 
Una bona opció es marcar un temps concret per cada apartat i 5 minuts 
aproximadament per posar-ho en comú entre dos grups. 

• Pots ser bona idea indicar a la pissarra quines són les fonts a manipular 
en cada circuit si veiem que no llegeixen els enunciats del tot (cosa tí-
pica) 

Valoració del professor:  
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SESSIÓ 3: AMPLIFICADORS SUMADORS I DIFERENCIALS 

Objectius: • Conèixer les característiques bàsiques de l’amplificador operacional. 

• Conèixer el funcionament de AO en mode comparador 

• Conèixer aplicacions senzilles reals d’un comparador 

• Simular circuits on utilitzar el comparador 
 

Recursos necessaris: Materials: 
✓ Guió de l’activitat experimental 3 

Infraestructura: 
✓ Ordinadors amb accés a internet per cada 2 alumnes 
✓ Pissarra i mitjans per escriure i presentar informació als alumnes 
✓ Projector 

 
Temporització: Activitat introductòria 1 [10’] 

Activitat experimental 1 [1,20’] 
Posada en comú i presentació dels problemes (Activitat Problemes 1) [20’] 
Temps total: 1 hora 50 minuts 
 

Descripció: Començarem amb el qüestionari (bit.ly/nf3ai3) on recordarem els aspectes 
bàsics del llaç tancat i també les funcions de transferència. 
 
Després introduirem el circuit sumador i el restador. Deixarem 10 minuts 
per que els alumnes intentin calcular-ne les funcions de transferència. 
 
Quan ho haguem posat en comú i corregit apropiadament Proposarem el 
repte de la fitxa AE3. Hauran de llegir unes especificacions i decidir quin dels 
dos amplificadors s’ha de fer servir i després dibuixaran l’esquemàtic, di-
mensionaran els components i finalment el simularan amb el Tinkercad. 
 
Acaba la sessió assignant els nous problemes per a la propera sessió. Recull 
l’informe de la pràctica d’un dels membres així com els problemes de la ses-
sió anterior. Fes també l’entrega dels problemes i la correcció de la pràctica 
anterior. 
 

Consells d’aplicació: • Avisar a l’alumnat que necessitaran calculador, paper i llapis per a la 
pràctica 

• Es important esta molt atent als diferents grups i donar-los pistes per 
que no s’encallin. Per això els haurem d’escoltar o animar a parlar fent 
preguntes. 
 

 
Valoració del professor:  
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SESSIÓ 4: APLICACION S D’AMPLIFICADORS OPERACIONALS (1A PART) 

Objectius: • Conèixer les característiques bàsiques de l’amplificador operacional. 

• Conèixer el funcionament de AO en mode comparador 

• Conèixer aplicacions senzilles reals d’un comparador 

• Simular circuits on utilitzar el comparador 
 

Recursos necessaris: Materials: 
✓ Dossier de problemes 

Infraestructura: 
✓ Calculadores 
✓ Pissarra i mitjans per escriure i presentar informació als alumnes 
✓ Projector 

 
Temporització: Activitat introductòria 4 [10’] 

Revisió problemes 1, 2 i 3 [30’] 
Activitat problemes 4 [1h 10’] 
Temps total: 1 hora 50 minuts 
 

Descripció: Començarem amb el qüestionari (bit.ly/nf3ai3) on recordarem els aspectes 
bàsics del llaç tancat i també les funcions de transferència. 
 
Després es convenient revisar els problemes que més malament han fent la 
majoria. Per fer-ho ajudat dels alumnes que si els han fet be per que expli-
quin les seves solucions i assisteix als alumnes que no ho acaben d’entendre 
de forma individual. Si tot va be hi hauries de dedicar uns 30 o 40 minuts 
 
L’hora que queda utilitza per treballar de forma col·laborat iva els proble-
mes que queden del recull. Preparà el solucionari per donar-los hi al final de 
la classe i que s’autoavaluïn. Com sempre deixem-los treballar en grup i que 
discuteixin les seves propostes de solució. 
 

Consells d’aplicació: • Si hi ha alguns alumnes que actuen de forma passiva agrupa’ls i 
obliga’ls a fer els problemes a base de respondre a preguntes teves. 

• Reservat els últims deu minuts per comentar el procés de resolució 
d’aquest problemes i enunciar els resultats correcte. 

• Vigila que no es desviï l’atenció. Si cal posa temps límits curts per 
que responguin a preguntes concretes per tal de que no es descon-
centrin. 
 

Valoració del professor:  
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SESSIÓ 5: APLICACION S D’AMPLIFICADORS OPERACIONALS (2A PART)  

Objectius: • Conèixer les característiques bàsiques de l’amplificador operacional. 

• Conèixer el funcionament de AO en mode comparador 

• Conèixer aplicacions senzilles reals d’un comparador 

• Simular circuits on utilitzar el comparador 
 

Recursos necessaris: Materials: 
✓ Problema prova escrita 

Infraestructura: 
✓ Calculadores 

 
Temporització: Activitat introductòria 5 [10’] 

Revisió de problemes i dubtes [20’] 
Prova de problemes i simulació [1h 20’] 
Temps total: 1 hora 50 minuts 
 

Descripció: L’activitat introductòria pot ser una combinació de les preguntes més falla-
des dels altres temes. Es fàcil crear kahoots derivats i jugar-los tots de cop. 
 
Dedica els primer 20 minuts a resoldre dubtes i que t’entreguin tots els dos-
siers de problemes. 
 
Despres reparteix la prova de problemes per que la realitzin en 1 hora.  
 

Consells d’aplicació:  
 
 
 

Valoració del professor:  
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6. EINES D’AVALUACIÓ  

En aquesta secció és presenten les diferents eines d’avaluació per tal d’avaluar el progres dels alumnes i 

en ultima instancia obtenir una qualificació per cada una de les activitats. 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS INICIALS  

Gracies a les funcionalitats que proporciona Kahoot! per als professors es pot generar un fitxer amb els 

resultats de cada qüestionari. Per tant aquest resultats seran l’eina que servirà per avaluar el progres de 

cada alumne. Com tenim la ultima sessió una mica com a comodí podem dedicar la primera hora a refer 

alguns d’aquest per tal de que els que els hi va anar més malament tinguin l’oportunitat i l’al·licient de 

revisar-ho. 

És important revisar cada resultat al final de les sessions per detectar alumnes que necessiten reforços a 

les properes activitats per assolir-ho tot adequadament. 

Cada activitat ens donarà una nota entre 0 i 10. Que podrem exportar després per a qualificar l’RA 

AVALUACIÓ DEL DOSSIER DE PROBLEMES 

Per fer l’avaluació d’aquesta part la farem recollint cada sessió els problemes de la sessió anterior per 

revisar que s’han fet i anotar si estan be o malament. Si utilitzem Moodle podem preparar un qüestionari 

per que els alumnes es facin l’autocorrecció abans de la sessió i així rebre un feedback abans de la classe 

i per exemple preparar explicacions de reforç si veiem errors generalitzats. 

Els alumnes tenen l’oportunitat de repetir els problemes que no han resolt correctament en l’entrega final 

en forma d’una prova escrita. 

L’ultima sessió s’ha de preparar un exercici de síntesi en el que els alumnes hagin de triar una configuració 

d’amplificador, dibuixar-ne l’esquemàtic i dimensionar-ne els components. Finalment han de construir el 

circuit per simular-lo i comprovar que funciona correctament. Es recomanable donar 2 o 3 enunciats. 

Cada conjunt de problemes puntuarà entre 0 i 10 però es podrà millorar cada entrega. 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS EXPLORATÒRIES 

Aquesta activitats que són el gruix important del treball dels alumnes s’avaluaran mitjançant una rubrica 

per cada una de les 3 pràctiques proposades. Per això els alumnes hauran d’entregar al final de cada sessió 

una copia de l’informe de pràctiques per tal que el professor el revisi i doni resposta després de revisar la 

rubrica. Part d’aquesta rubrica pot utilitzar-se com a full d’observació per tal de qualificar si l’alumen es 

desenvolupa amb autonomia en la realització de les tasques. 

A continuació és presenten les 3 rubriques una per cada activitat pràctica. 
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RUBRICA D’AVALUACIÓ ACTIVITAT D’EXPLORAC IÓ 1 

Indicador CA Pes 
Excel·lent Bé Suficient Insuficient 

Punts 
1 0.75 0.5 0 

Activitat 1 3.3 1 Ha dibuixat correctament el símbol 
dins del component 

No ha dibuixat l’alimentació del 
component 

 No ha dibuixat correctament el 
component 

 

Activitat 2.1 3.4 1 Ha anotat correctament tots els 
valors de la graella 

No ha anotat be les intensitats No ha anotat correctament 

alguns dels valors del 
voltatge 

No ha anotat correctament la 

majoria de valors del voltatge ni la 
intensitat 

 

Activitat 2.2 3.2 2 Dedueix correctament la relació 
entre entrades i sortida 

Prediu els valors de sortida 

Defineix correctament els valors 
de sortida però no els límits 

Relaciona parcialment els 

valors d’entrada amb la 
sortida però no del tot  

No relaciona els valors d’entrades i 
sortides 

 

Activitat 2.3 3.3 1 Relaciona els valors de intensitat 

amb el valor correcte de Rin 

Relaciona correctament els valors 

de intensitat però no Rin 

Te clars quins són els valors 

d’intensitat però no entén el 
per que 

No relaciona correctament els 

valors d’intensitat ni Rin 

 

Activitat 3.2 3.3 1 Ha dibuixat tots els components i 
les connexions correctament 

Ha dibuixat tots els components 

però ha errat en 2 o 3 connexions 
o paràmetres 

S’ha deixat algun component 

i/o te 4 o més errades de 
connexió 

No ha dibuixat correctament els 

components i la simbologia. Moltes 
errades de connexió 

 

Activitat 3.3 3.4 1 Fa be la predicció i la simulació Fa be la predicció però no la 
simulació 

Ha fet be la simulació però 
no la predicció 

No ha fet be ni la predicció ni la 
simulació 

 

Activitat 4 3.1 2 Ha especificat correctament totes 

les característiques del 

comparador: alimentació, 

intensitats, lògica de 

funcionament, límits de 
funcionament 

S’ha deixat alguna de les 

característiques de funcionament 

d’un comparador  però explica bé 

la lògica de funcionament 

S’ha deixat dues 

característiques de 

funcionament del 

comparador però explica bé 
la lògica de funcionament 

S’ha deixat més duna característica 

de funcionament per relacionar i 

tampoc a descrit correctament la 

lògica de funcionament. 

 

Activitats d’ampliació 3.7 0.5 Ha realitzat les dos activitat 
d’ampliació 

Ha realitzat una activitat 
d’ampliació 

Ha intentat una activitat 
d’ampliació 

No ha fet cap activitat d’ampliació  

Realitza les tasques que cal fer 

individualment amb 
autosuficiència i seguretat. 

3.8 0.5 Ha realitzat les tasques 

col·laborant en parella contribuint 
a l’aprenentatge d’aquesta 

Ha realitzat totes les tasques 

repartint la carrega entre els dos 
membre del grup 

Ha realitat totes les tasques 

de la pràctica sense ajudar a 
la seva parella 

Ha realitat totes les tasques de 

forma individual i no ha permès 
participar a la seva parella. 

 

      Puntuació Final  

Màxim 10 
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RUBRICA D’AVALUACIÓ  ACTIVITAT D’EXPLORACIÓ 2 

 

  

Indicador CA Pes 
Excel·lent Bé Suficient Insuficient 

Punts 
1 0.75 0.5 0 

Activitat 1 3.3  Ha connectat tots els 

components degudament i 

també a fet constar les fonts 

d’alimentació 

Ha connectat tots els 

components correctament 

però no les fonts 

Falta un component a 

l’esquema 

Hi ha errades importants ho 

falta més d’un component a 

l’esquema 

 

Activtat 2.1 3.6  Pren totes les mesures 

correctament 

Pren les mesures 

correctament però ha 

errat en alguna 

configuració 

Ha falta en 2 

configuracions 

Ha falta e 3 o més 

configuracions 

 

Activitat 2.2 3.2  Ha predit correctament totes 

les sortides 

Ha falta en una de les 

prediccions 

 Ha falta en 2 o més 

prediccions 

 

Activitat 3.1 3.1  Ha anotat tots els fets 

rellevants i relaciona causa 

efecte correctament 

Ha anotat tots els fets 

rellevants 

S’ha deixat un fet 

rellevant 

Falten 2 o més fets rellevants  

Activitat 3.2 3.3  El dibuix esta correcte El dibuix te alguna errada 

de connexió 

El dibuix te dues errades 

de connexió 

Els dibuix te 3 o més errades 

de connexió 

 

Activitat 4 3.2  Descriu correctament el 

funcionament dels 

amplificadors en llaç tancat 

Descriu correctament el 

funcionament però es 

deixa algun paràmetre 

important 

Descriu de forma bàsica 

el funcionament d’un 

amplificador en llaç 

tancat 

No descriu correctament el 

funcionament d’un 

amplificador en llaç tancat 

 

Realitza les tasques que cal fer 

individualment amb 

autosuficiència i seguretat. 

3.8 1 Ha realitzat les tasques 

col·laborant en parella 

contribuint a l’aprenentatge 

d’aquesta 

Ha realitzat totes les 

tasques repartint la 

carrega entre els dos 

membre del grup 

Ha realitat totes les 

tasques de la pràctica 

sense ajudar a la seva 

parella 

Ha realitat totes les tasques de 

forma individual i no ha 

permès participar a la seva 

parella. 

 

      Puntuació Final  

Màxim 10 
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RUBRICA D’AVALUACIÓ ACTIVITAT D’EXPLORAC IÓ 3 

 

 

 

Indicador CA Pes 
Excel·lent Bé Suficient Insuficient 

Punts 
1 0.75 0.5 0 

Selecció del circuit  3.1 1 Justifica correctament 

l’elecció del tipus 

d’amplificador a utilitzar 

 Seleciona correctament 

l’amplificador a utilitzar 

però no ho justifica 

No ha triat l’amplificador 

correcte 

 

Esquema del circuit 3.2 2 El dibuix del circuit es 

correcte 

El dibuix del circuit 

manaca algun component 

El dibuix del circuit te 

algunes errades de 

connexió i o simbologia 

El dibuix del circuit te errades 

conceptuals o de simbologia 

general 

 

Dimensionat components 3.3 2 El valors dels components es 

l’adient 

El càlcul dels valors es 

correcte però són 

sobredimensionats 

 Hi ha errades en el 

dimensionat d’algun dels 

components 

 

Simulació del circuit 3.4 i 3.5 3 El circuit esta muntat 

correctament, es fàcil 

d’entendre i identificar el 

funcionament 

El circuit esta ben muntat 

però hi ha alguna part 

que no es fàcil d’entendre 

El circuit funciona, però 

no hi ha cables de 

diferents colors i costa 

identificar cada part 

La simulació del circuit no 

funciona 

 

Correcta utilització dels aparell 

de mesura 

3.6 1 Ha connectat correctament els 

aparells de mesura necessaris 

per verificar el circuit 

Ha connectat més aparell 

de mesura dels necessaris 

Falta un aparell de 

mesura per tal de 

verificar el circuit 

No estan ben connectats o 

falen més d’un aparell per 

ferificar el circuit 

 

Realitza les tasques que cal fer 

individualment amb 

autosuficiència i seguretat. 

3.8 1 Ha realitzat les tasques 

col·laborant en parella 

contribuint a l’aprenentatge 

d’aquesta 

Ha realitzat totes les 

tasques repartint la 

carrega entre els dos 

membre del grup 

Ha realitat totes les 

tasques de la pràctica 

sense ajudar a la seva 

parella 

Ha realitat totes les tasques de 

forma individual i no ha 

permès participar a la seva 

parella. 

 

      Puntuació Final  

Màxim 10 
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7. PROGRAMACIÓ DE LES SESSIONS 

 

 
NF3.-Amplificadors Operacionals (10h) 

 

Activitats 

RA Continguts 

Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge CA Instruments 
d’Avaluació 

S1-Introducció als Amplificadors 
Operacionals 2 h 

3 

3.1 
3.2 
3.4 

3.1 
3.2 
3.3 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Rubrica Informe 
Practica 1 

Puntuació AI1 

Dossier 
problemes 1 

Descripció 
Activitat Inicial 1:  
Recordem el que ja sabem 
 
Pràctica 1: 
Exploració de l’amplificador operacional en llaç 
obert. Tipus d’entrades possibles, lògica de 
funcionament i intensitat d’entrada. 
Hauran d’explicar que fa un AO, quines 
característiques sembla que te i quin és el seu 
comportament. 
 

Problemes 1: 
Amplificador comparador 

S2- Amplificadors operacions en 
llaç tancat, inversor i no inversor 

2 h  
3 

3.1 

3.3 

3.4 

3.1 
3.2 
3.3 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Rubrica Informe 
Practica 2 

Puntuació AI2 

Dossier 
problemes 2 

 

Descripció: 
Activitat Inicial 2:  
Característiques Amplificador operacional 

  
Pràctica 2: 
Anàlisi de dos circuit, un inversor i un no. Hauran 
de raonar quin paper juguen les resistències i 
com es fa l’entrada del senyal 

 
Problemes 2: 
Càlcul de funcions de transferència i 
dimensionat de components per a amplificadors 
inversors i no inversors 
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Activitats 

RA 

  
Continguts 

Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge CA Instruments 
d’Avaluació 

S3- Amplificadors Operacionals 
Sumadors i restadors 2 h 

3 

 

 

3.1 
3.3 
3.4 

3.1 

3.2 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

Rubrica 
Informe 

Practica 3 

Puntuació AI3 

Dossier 
problemes 3 

Descripció: 
Activitat Inicial 3:  
Característiques Llaç Tancat 
 
Pràctica 3: 
Anàlisi de dos circuit, un sumador i un restador i 
muntatge i prova en simulador. 
 
Problemes 3: 
Càlcul de funcions de transferència i dimensionat 
de components per a amplificadors sumadors i 
restadors 

S4 – Posada en comú de reptes i 
treball en problemes. 2h 

3 

3.4 

3.1 

3.2 

3.3 
3.7 
3.8 

Puntuació 
AI4 

 
Problemes 4 

Descripció: 
Activitat Inicial 4:  
Característiques Sumadors i Restadors 
 
Problemes 4: 
Correcció d’alguns problemes i treball cooperatiu 
per a resoldre problemes d’aplicacions bàsiques 
com tipus  càlcul de funcions de transferència i 
dimensionat de components per a amplificadors 
per etapes i filtres. Tot adreçant els dubtes que 
puguin tenir els alumnes mentre recorrem els 
exercicis i comparant els resultats. 

S5 – Dubtes i Prova problemes. 2h 
3 

3.4 

3.3 

3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

3.8 

Prova 
escrita 

Descripció: 

Correcció dels reptes i posada en comú de les 
diferent idees. Tot adreçant els dubtes que 
puguin tenir els alumnes mentre recorrem els 
exercicis addicionals i comparant els resultats. 

Problema 5 (prova): [1h] 

Determinar la configuració per tal que funcioni un 
circuit de sortida d’una taula de so. 
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8. PROPOSTA DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació del nucli es proposa que sigui mitjançant avaluació continuada i basada en les activitats 

fetes a diari. Per tant s’extraurà dels Kahoot!, les pràctiques i la resolució de problemes. Per qualificar-ho 

utilitzarem la nota de cada una de les eines presentades en la secció d’eines d’avaluació. Per a completar 

la part de problemes i incentivar la realització dels problemes com a forma d’aprenentatge es proposa fer 

una prova final individual en forma de repte. Consistirà en la simulació d’un circuit i la determinació dels 

valors de diversos components per complir uns requisits de funcionament. 

En el context normatiu actual l’aprenentatge dels alumnes s’ha de quantificar numèricament per a cada 

RA. Si es fan totes les activitats proposades una proposta orientativa per l’obtenció de la qualificació de 

del resultat d’aprenentatge tres podria ser la següent: 

Quali-

ficació 

dels 

RA 

Instruments d’avaluació 

A. Inicials (AI) Problemes (AE) 
Rubriques  

Pràctica(AE) 

1 2 3 4 1 2 3 4 P 1 2 3 

RA3  = 0% 2.5% 2.5% 5% 5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 20% 
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• Eina per realizar qüestionaris dinamics i gamificats 

www.kahoot.com  

 

https://goo.gl/oSyezg
https://goo.gl/ixYXnz
http://www.tinkercad.com/circuits
http://www.kahoot.com/

