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1. Electricitat

1. Defineix  les següents magnituds elèctriques fonamentals, i indica les seves
unitats:

● Intensitat:

● Voltatge:

● Resistència:

2. Un circuit elèctric està format per una bateria de 9v, una bombeta i un
interruptor. Aquest circuit té una intensitat de 0,25A. Dibuixa aquest circuit,
respectant els símbols. Calcula la resistència del circuit.

3. Una resistència de 150 Ω es connecta a una pila de 4,5 V. Calculeu:

a) La intensitat de corrent al circuit

b) La potència dissipada per la resistència

c) L’energia consumida en 4 minuts
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4. Si una vitroceràmica té una potència de 6000W, quina serà l’energia

consumida durant 2 hores? Si el preu del kW és de 0,08€, quin cost tindrà

l’energia consumida?

2. Electrònica

1. Quina funció té una resistència? Indica dos exemples d’aplicacions pràctiques

de resistències.

2. Indica els diferents tipus de resistències. Dibuixa el seu símbol i explica el seu

funcionament.
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3. Volem fer un circuit elèctric amb una bateria de 9V, un díode LED de 2,0V i un

interruptor. Sabem que per aquest circuit circulen 100mA. Determina quina

resistència hem d’incorporar al circuit per protegir el LED. Dibuixa aquest

circuit, respectant els símbols.

4. Digues el valor de les següents resistències:

Colors Valor Tolerància Franja de valors

Verd, groc, marró, daurat

Taronja, taronja, negre, platejat

Marró, negre, verd, daurat

Morat, groc, groc, platejat

5. Explica què és un condensador. Dibuixa el seu símbol i explica el seu

funcionament. Indica dos exemples d’aplicacions pràctiques de

condensadors.
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6. Què és un díode? Dibuixa el seu símbol. Quan deixa passar el corrent

elèctric? Característica principal dels LEDs.

7. Respon les següents qüestions sobre el següents circuit:

● Indica el nom dels 6 components del següent circuit.

● Quina de les dues bombetes s’il·luminarà. Raona la teva resposta
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8. Respon les següents qüestions sobre el següents circuit:

● Indica el nom dels components A,B,C,D i E del següent circuit.

● Què és i quina unitat té el valor 1k?

● Indica què passa amb els elements D i E si canvia el valor de C
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9. Respon les següents qüestions sobre el següents circuit:

● Indica el nom components A,B,C i D  del següent circuit.

● Explica el funcionament del circuit, què passa en la posició 1, i què passa en

la posició 2.

10. Un condensador connectat a un generador de 4,5V té una càrrega de

2,5·10-5C. Calcula:

● La capacitat de càrrega del condensador

● El temps de càrrega si la resistència connectada al capacitor és de 100Ω
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3. Electrònica Digital

1. Explica què és l’electrònica digital.

2. Explica, què és un senyal elèctric. Indica els tipus de senyals que podem

identificar a l’electrònica.

3. Dibuixa l’ona d’un senyal analògic i d’un senyal digital.

● Quina de les senyals representa més fiablement la realitat? Explica per què.

4. Què vol dir que els sistemes analògics treballen amb “infinits valors” ?

5. Amb quin tipus de senyal teballen els sistemes digitals?
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6. Indica quins són els avantatges i inconvenients dels sistemes analògics i els

digitals.

● Explica cadascun d’aquests avantatges i inconvenients.

● Indica exemples de cada cas.
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7. Converteix, segons correspongui,  de decimal a binari i de binari a decimal

55

45

27

66

44

0001100

1110100

1101010

1111010

0010101

8. Genera la taula de la veritat dels següent circuits

10



9. Dibuixa l’esquema del  circuit que correspon amb la següent taula de la veritat.
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4. Instal·lacions de l’habitatge

1. Respon a les següents preguntes sobre el transport d’electricitat:

● Per què el transport d'electricitat entre llargues distàncies es fa en Alta Tensió

(220kV)

● Indica quina és la tensió (voltatge) que disposem als habitatges.

● Quin nom rep el component elèctric que permet pujar i baixar la tensió

elèctrica?

2.  Respon a les següents preguntes sobre el REBT:

● Indica quin és el significat de les sigles REBT.

● A quines instal·lacions és aplicable el REBT?

● Quins són els objectius del REBT?
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4. El Grau Electrificació Bàsica està format per 5 circuits bàsics. Indica quins són

aquests circuits.

5. Indica quin nom rep la part de la instal·lació d’enllaç que uneix la Xarxa

Pública amb l’habitatge.

7. Indica quins són els 3 components de la instal·lació d’enllaç.

8. Quina és la funció dels fusibles de la caixa general de protecció?

9. Indica el significat de les indicacions del següent fusible:
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10. Respon a les preguntes relacionades amb la següent imatge:

10.1) Indica el nom i la funció de l’Interruptor A

10.2) Què li passa a l’interruptor A si la intensitat supera els 25A?
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10.3) Indica el nom i la funció del Interruptor B

10.4) A l’ interruptor B quin és el significat del 30mA?

10.5) Indica el nom i la funció del Interruptor C

10.6) Per què el interruptor C1 té 10A i el C3 té 25A?

11. Una família té un equip de Aire Acondicionat de classe A+, que té una potència de
1.900w. Els 3 mesos d’estiu, funciona una mitja de 5h al dia.

Calcula:

a. El consum elèctric dels mesos d’estiu.

b. Si el preu del KW és de 0,13€, calcula el cost econòmic de climatitzar la casa
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BLOC ACTIVITATS DE TALLER

Al taller hem realitzat la maqueta d'un habitatge. El primer pas va ser la realització

del plànol a escala de la vivenda, indicant les mides. En aquest cas has de fer un

plànol a escala de ca teva.

Recorda utilitzar l'escala més adequada. Et recomano fer servir l'escala 1:100 o 1:50

Aquest treball l'has de lliurar a part. Millor en un foli DIN A3, així no tindràs

problemes d'espai.

BLOC ACTIVITATS DE DISSENY 3D

Amb l’aplicació Tinkercad, dissenya els següents objectes:

1. Un clauer amb el Logo del CIDE.

2. Una tassa, amb el teu nom.

Aquestes activitats les has de fer arribar al teu professor via mail.
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