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2 El circuit elèctric 

 



Reflexiona i respon:

Què són els circuits elèctrics? 

Quins generadors de corrent elèctric
coneixes? 

Quins són els elements bàsics d’un circuit
elèctric? 

Quins elements de comandament d’un
circuit elèctric coneixes?

EL CIRCUIT ELÈCTRIC 

—

—

—

—

—

—

—

Molts aparells que utilitzem per fer
tasques quotidianes funcionen mit-
jançant l’energia elèctrica que els
arriba a través d’un conjunt de con-
ductors que formen el que anome-
nem circuits elèctrics.

En aquesta unitat:
Identificaràs els elements que integren 
els circuits elèctrics.

Muntaràs circuits en sèrie, en paral·lel 
i de forma mixta.

Aprendràs a prendre mesures en circuits
elèctrics.

El circuit elèctric

Connexions en un circuit elèctric

Connexió de generadors

Connexió de resistències o resistors

Dispositius de maniobra

El polímetre

Producció d’electricitat a les grans preses
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Circuit elèctric. 

Esquema d’un circuit elèctric. 

EL CIRCUIT ELÈCTRIC

Un circuit elèctric és el camí que segueix el corrent elèctric al llarg
d’un conductor que té els extrems connectats a un generador elèctric. 

Un circuit elèctric és format pels elements següents: 

> El generador que produeix el corrent que hi circula. 

> EI conductor per on circula el corrent elèctric.

> Receptors que transformen l’energia elèctrica que hi circula en altres formes
d’energia: lluminosa (bombetes), tèrmica (calefactors), mecànica (motors)...

> Dispositius de maniobra que controlen i distribueixen el corrent: interrup-
tors, polsadors, etc. 

> Aparells de mesura per verificar el funcionament d’un circuit, com ara: 
l L’amperímetre, que serveix per mesurar la intensitat de corrent.
l El voltímetre, que serveix per mesurar el voltatge.

> Dispositius de protecció, com ara els fusibles que es fonen si hi ha pujades
de tensió i que tallen el pas del corrent. D’aquesta manera eviten que els
aparells connectats es malmetin. 

Els circuits elèctrics es representen mitjançant esquemes elèctrics.

Un esquema elèctric és una representació simplificada per mitjà de
símbols normalitzats que representen els diferents elements que for-
men el circuit.

–

+

Símbols elèctrics habituals

Conductor Bombeta

Generador Tub fluorescent

Interruptor Reactància

Polsador NO Encebador

Polsador NT Resistència

Motor Amperímetre

Commutador Voltímetre

Commutador de 
diverses posicions

Fusible

Commutador 
d’encreuament

Timbre

A

v

– +

–+



CONNEXIONS EN UN CIRCUIT ELÈCTRIC

Els elements d’un circuit elèctric poden presentar una connexió en sèrie, en
paral·lel o mixta.

CONNEXIÓ DE GENERADORS 

Els generadors de corrent es poden connectar en sèrie o en paral·lel.
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Els elements del circuit se situen en cables que formen ramifica-
cions dins del circuit, de manera que el corrent elèctric que passa
per un cable no pot passar per cap dels altres. Si es desconnecta o
s’avaria algun cable, la resta segueix funcionant, ja que el corrent
continua circulant. La quantitat d’electrons que circula per cada
ramal és inversament proporcional a la resistència del ramal,
és a dir, circulen més electrons pel ramal amb menys resistència.
Així, si es connecten bombetes iguals, totes brillaran igual inde-
pendentment del nombre de bombetes que hi hagi.

Connexió 
en sèrie

Connexió 
en paral·lel 

La connexió mixta consisteix a connectar en el mateix circuit ele-
ments en sèrie i elements en paral·lel.

Connexió
mixta

Els elements del circuit es col·loquen l’un darrere l’altre al llarg d’un
conductor, i el corrent els travessa tots de manera ordenada. Si es
desconnecta o s’avaria algun element, els altres no funcionen, ja
que no reben corrent. El voltatge es reparteix en proporció inver-
sa a la resistència. Així, si es connecten bombetes idèntiques, cada
vegada que n’afegim una les altres brillaran amb menys intensitat.

–+

–

+

–+

Generadors connectats en sèrie Generadors connectats en paral·lel

El pol negatiu de cada
generador està connectat
al pol positiu del següent.

• El voltatge subministrat és la suma dels voltatges de
tots els generadors connectats. La intensitat és la
mateixa que si n’hi hagués un de sol: 
Vtotal = V1 + V2 + V3 + ... + Vn

• Quan un generador té el
pol positiu connectat al pol
positiu de l’anterior i al
negatiu del següent, està en
oposició, i el seu voltatge es
resta al voltatge del conjunt.

Tots els pols positius estan
connectats entre si i tots
els pols negatius també ho
estan entre si. 

• Tots els generadors connectats, que subministren el
mateix que un de sol, han de ser del mateix voltatge.
En connectar els generadors en paral·lel, augmenta la
vida útil del conjunt, de manera que les piles trigaran
més a esgotar-se.

• La intensitat del corrent equival a la suma de les
intensitats de totes les piles: 
Itotal = I1 + I2 + I3 + ... + In

+ – – – –++ +

2 V 2 V 2 V 2 V
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CONNEXIÓ DE RESISTÈNCIES O RESISTORS

Els aparells que transformen l’energia elèctrica aprofitant la seva resistència
elèctrica s’anomenen resistors, i es connecten en sèrie, en paral·lel i de ma-
nera mixta.

Connexió en sèrie

> El voltatge total és igual a la suma dels voltatges mesurats
entre els extrems de cadascuna de les resistències. 

Vtotal = V1 + V2 + V3

> La intensitat total del circuit és la mateixa que passa per ca-
da un dels elements.

Itotal = I1 = I2 = I3

> La resistència total o equivalent és la suma del valor de totes
les resistències. 

Rtotal = R1 + R2 + R3 + ... + Rn

Connexió en paral·lel 

> El voltatge és el mateix en tots els ramals i igual al que proporciona el gene-
rador.

Vtotal = V1 = V2 = V3

> La intensitat es reparteix pels ramals, en proporció inversa a la resistència. 

Itotal = I1 + I2 + I3

> La resistència total o equivalent ve donada per la fórmula següent:

1 1 1 1 1+ + + + … +
Rtotal R1 R2 R3 Rn
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Esquema d’una connexió en paral·lel.  

Esquema d’una connexió en sèrie.

+ –

+ –Connexió en paral·lel.  
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1. Dibuixa l’esquema d’un circuit en sèrie format per tres bombetes, un interruptor i un generador.

2. Dibuixa l’esquema d’un circuit en paral·lel format per tres bombetes, un interruptor i un generador.

3. Calcula la resistència total dels circuits següents:

>> activitats

Mesurament amb amperímetre. Mesurament amb voltímetre. 

Mesurament de magnituds

Per mesurar magnituds en un circuit elèctric, s’utilitza:

> L’amperímetre, per a la intensitat de corrent, que es connecta en sèrie.

> El voltímetre, per als voltatges, que es connecta en paral·lel.

Per calcular la resistència total d’una connexió mixta de resistències
amb resistències en sèrie i en paral·lel:

1. Identifica els grups de resistències en paral·lel i assigna’ls una 
lletra.

2. Calcula la resistència equivalent de cadascun dels grups de 
resistències en paral·lel (A, B i C).

1 1 1 2 1
A: = + + RTA = = 0,5 V

RTA 1 1 1 2

1 1 1 2 2
B: = + + RTB = = 1 V

RTB 2 2 2 2

1 1 1 2 4
C: = + + RTC = = 2 V

RTC 4 4 4 2

3. Substitueix els grups (A, B i C) per una sola resistència de valor
equivalent. Ara en el circuit només queden resistències en sèrie. Si
les sumes, obtens la resistència total del circuit.

RT = 1 + 1+ 2 + 2 + 3 + 0,5 = 2 V

+ – + –+ –

4

+
– 4

4

4

C A

B

+
–

C A
B

0,5 W

+
–

Càlcul de la resistència total d’una connexió mixta de resistors
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[5] DISPOSITIUS DE MANIOBRA

Un element de comandament o maniobra és un dispositiu que per-
met controlar el corrent elèctric que circula per un circuit elèctric. 

Els principals elements de maniobra són els interruptors i els commutadors.

Interruptors

L’interruptor és un dispositiu que permet o impedeix el pas del corrent
elèctric.

Un circuit elèctric és obert quan no hi circula el corrent, mentre que és tancat
quan sí que hi circula. L’interruptor és el dispositiu que permet obrir o tan-
car el circuit. 

Un interruptor consta d’un contacte mòbil. Aquest posa en contacte o separa
contactes fixos o borns connectats als extrems d’un conductor i obre o tanca
un circuit per tal que hi circuli o no hi circuli el corrent elèctric. Hi ha diferents ti-
pus d’interruptors:

> Lliscants. El contacte mòbil que connecta els borns es desplaça lateralment. 

> Oscil·lants o basculants. El contacte mòbil oscil·la o bascula per connectar
o desconnectar els borns del conductor.

> Magnètics. Un electroimant activa un camp magnètic que connecta els
borns, que es desconnecten quan es desactiva. Aquests interruptors s’ano-
menen relés.

> Polsadors. Posen en contacte els borns
en exercir-hi pressió. N’hi ha de dos tipus: 

l Polsador normalment obert (NO).
Permet el pas de corrent mentre el
mantenim premut. Quan deixem de
prémer-lo, s’interromp el pas de cor-
rent. 

l Polsador normalment tancat (NT).
Permet el pas del corrent mentre no el
premem. En prémer-lo, els contactes se
separen i no hi passa el corrent elèctric. 

Circuit obert. Circuit tancat. Interruptor magnètic. 

Esquema del funcionament d’un polsador NT.

Els llums d’escala i els timbres s’accionen amb
polsadors NO. 

Interruptor
lliscant. Interruptor basculant. 

Esquema del funcionament d’un polsador NO. 



Commutadors

El commutador és un dispositiu de maniobra que desvia la direcció del
corrent cap a diferents punts del circuit. 

A diferència de l’interruptor, que té un contacte d’entrada i un de sortida, el
commutador té un contacte d’entrada (comú) i, com a mínim, dos contactes
de sortida. 

Els commutadors permeten comandar diversos receptors (bombetes, motors,
etc.) amb un sol dispositiu o comandar un sol receptor des de diversos punts.
Segons el nombre de contactes de sortida, hi ha commutadors de dues posi-
cions, de quatre...

El commutador pot tenir una posició anomenada punt zero, en la qual el
born comú no es connecta a cap sortida. En aquesta posició actua com un in-
terruptor.

El commutador d’encreuament consta de quatre borns, dos d’entrada i
dos de sortida, que permeten canviar el sentit de circulació del corrent (canvi
de polaritat). 

Segons el mecanisme d’accionament, els commutadors po-
den ser: 

> Oscil·lants o basculants. Tenen una peça mòbil que
bascula a dreta o a esquerra per accionar alternativa-
ment dos receptors, és a dir, quan se n’obre un es tanca
l’altre. També hi ha commutadors oscil·lants de contactes
múltiples per connectar diversos receptors alhora i amb
punt zero. 

> De polsador. També s’anomenen microruptors o de fi de recorregut. Es
tracta de commutadors de dues posicions que s’accionen prement una te-
cla. Poden tenir contactes múltiples. 

> De corredissa. Funcionen desplaçant longitudinalment el seu contacte mò-
bil, que connecta el born comú amb els de sortida. N’hi ha de diferents po-
sicions i de contactes múltiples. 

> Rotatius o selectors. Són commutadors que posen en contacte el born co-
mú amb els borns de sortida, fent girar el contacte mòbil. S’anomenen se-
lectors i solen tenir una posició en què actuen com un interruptor (posició
zero). Aquests commutadors també es diuen commutadors d’aranya.
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4. Identifica els elements de maniobra
que hi ha reproduïts en els esquemes
següents:

>> activitats

Commutadors rotatius. 

Commutador oscil·lant. Microruptor. Commutadors de corredissa.

Commutador i esquema del seu funcionament.

+
–

+
–

+
–

+
–

a) b) c) d)
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Polímetre.

Polímetre digital.

Polímetre analògic.

EL POLÍMETRE 

El polímetre és un aparell que permet mesurar diferents magnituds
(voltatges, intensitats, resistències, etc.), tant en corrent continu com
en corrent altern. 

Els polímetres funcionen amb piles i porten en el seu interior un fusible per
protegir-los de possibles descàrregues. Inclouen dues puntes metàl·liques
(puntes de prova) amb mànecs de plàstic, que aïllen de possibles descàrre-
gues, i un selector giratori que serveix per triar el tipus i l’escala de la mesu-
ra. A més, el polímetre disposa de funcions complementàries per verificar la
conductivitat i també díodes, condensadors, transistors, etc. 

Hi ha dos tipus de polímetres: els analògics i els digitals.

> Polímetres analògics. Mostren el valor de la mesura mitjançant una agulla
que es desplaça sobre unes escales calibrades. 

> Polímetres digitals. Presenten en forma numèrica en una pantalla o dis-
play el valor de la mesura. Són més precisos que els analògics i gràcies a la
reducció del seu preu els han substituït gairebé del tot.

Normes d’ús

> En primer lloc s’ha de verificar que la posició del selector del tipus de cor-
rent es troba en AC si es fan mesures en corrent altern o en DC si es fan en
corrent continu (estudiaràs el corrent altern i el corrent continu en la unitat 3). 

> Les puntes de prova han d’estar en perfectes condicions d’ús.

Per mesurar voltatges

La punta de prova negra es connecta a la base marcada amb les lletres COM
i la vermella, a la base marcada amb una V. El polímetre es connecta en pa-
ral·lel, i se situa el selector en l’escala adequada.

Mesura de voltatge
amb un polímetre. 



Per mesurar
intensitats

La punta de prova ne-
gra es connecta a la ba-
se marcada amb les lle-
tres COM i la vermella,
a la base per a amperes
(20 A). El polímetre es
connecta en sèrie, i se
situa el selector en l’es-
cala adequada. 

Per mesurar
resistències

La punta de prova ne-
gra es connecta a la ba-
se marcada amb les lle-
tres COM i la vermella,
a la base marcada amb
ohms (V). Es col·loca
l’element desconnectat
del circuit entre les
puntes i se situa el se-
lector en l’escala ade-
quada.
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5. Comprova l’efecte del canvi de polaritat
connectant una pila, un motor i un commu-
tador d’encreuament, tal com mostra la fo-
tografia. Amb l’ajut d’un polímetre, mesura
el voltatge del motor i la intensitat del cor-
rent que circula pel circuit.

>> activitats

Mesura de la resistència amb un polímetre.

Polaritat

Si l’agulla del polímetre es desplaça cap al costat contrari al que caldria espe-
rar o mostra nombres negatius, significa que s’han connectat el pol positiu i
el negatiu invertits respecte del sentit del corrent. En aquest cas, només cal
intercanviar les connexions.

Mitjançant un commutador d’encreuament, s’aconsegueix invertir la polari-
tat sense haver d’intercanviar les connexions. Invertint la polaritat, es canvia
el sentit de gir dels motors elèctrics. 

Mesura de la intensitat
amb un polímetre.
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Presa de la Baells 
(el Berguedà).

Presa Hoover al riu
Colorado, als Estats Units. 

[ ]societat tecnològica

PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT A LES GRANS PRESES

Les preses dels embassaments d’aigua compleixen dues funcions: emmagat-
zemar aigua per al consum humà o el reg i produir energia elèctrica.

La possibilitat d’emmagatzemar grans quantitats d’aigua permet regular el
curs dels rius i rierols, acumular excedents d’aigua durant les estacions plujo-
ses i alliberar-los en els períodes d’escassetat. Aquesta aigua es fa servir per al
consum d’aigua potable i per al reg de terres de cultiu.

La hidroelectricitat

L’energia elèctrica que es produeix a les turbines de les grans preses no té con-
seqüències negatives sobre la capa d’ozó, ni afecta l’efecte d’hivernacle, per-
què no consumeix combustibles fòssils. Aquesta energia elèctrica és el resultat
de transformar l’energia emmagatzemada a l’aigua, que mou unes enormes
turbines. Al seu torn, aquestes turbines accionen generadors elèctrics.

La hidroelectricitat és una forma d’energia renovable, però el
seu aprofitament requereix la construcció de pantans, preses, ca-
nals de derivació i la instal·lació de turbines i equips per generar
electricitat. Això exigeix invertir grans sumes de diners, i no resul-
ten competitives a les regions on el carbó o el petroli són barats. 

Però en els darrers anys, estudis duts a terme per organitzacions
internacionals com ara la Comissió Mundial de Preses i la Unió
Mundial per a la Natura conclouen que les grans centrals hidro-
elèctriques (amb murs superiors als 15 metres d’altura) no tan sols
no compleixen els objectius econòmics i energètics per als quals
es van dissenyar, sinó que incrementen els efectes de les inunda-
cions, malmeten les terres de cultiu i provoquen l’extinció
d’algunes espècies animals, principalment peixos d’aigua dolça.

 



35

Presa de les Tres Gorges al riu Iang-Tsé, a la Xina.

La presa de les Tres Gorges 

Fins i tot abans que una presa hagi subministrat el primer quilowatt o la seva
primera gota d’aigua per al reg, desenes de milers de persones han hagut de
ser evacuades. En els darrers 80 anys, almenys 30 milions de persones van ha-
ver d’abandonar les seves cases i les seves terres per aquest motiu. Mentre
que la construcció de preses als països desenvolupats s’ha reduït en els últims
anys, els països en desenvolupament han començat obres de gran enverga-
dura, com l’immens projecte xinès de la presa de les Tres Gorges.

La presa de les Tres Gorges inunda una gran extensió de terra superior als
250 km2. Amb el temps, provocarà la desaparició dels seus ecosistemes i les
espècies que els formen i afectarà els ecosistemes veïns. Els principals impac-
tes negatius pel que fa a la construcció d’aquesta presa són:

> La pèrdua de vegetació provocarà una major erosió del sòl als marges de
l’embassament.

> La qualitat de l’aigua es veurà afectada per la contaminació generada per
les ciutats que hi ha a les ribes del riu Iang-Tsé. 

> L’aigua embassada inundarà ciutats senceres, amb els seus cementiris i els
seus abocadors, la qual cosa pot provocar la contaminació de l’aigua.

> El procés d’acumulació de sediments o de fang pot provocar problemes de
salinització.

> L’embassament de l’aigua afectarà el paisatge natural.

> La deposició de sediments en la cua de l’embassament farà empitjorar la
qualitat de l’aigua i el drenatge.

> La construcció de la presa de les Tres Gorges obligarà més d’un milió de per-
sones a abandonar els seus llocs de residència, cosa que provocarà el 
reestabliment més gran de la història produït per la construcció d’una presa.



Construcció d’un commutador I

[ ]mans a l’obra
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Per construir un commutador, necessitaràs el material se-
güent:

• 1 placa d’aglomerat de fusta o DM de 100 3 100 mm i
entre 16 o 20 mm de gruix

• 1 placa de fullola de 100 3 100 mm
• 4 claus d’acer de 20 a 25 mm de longitud
• 1 tirafons de 15 mm de

longitud amb la part su-
perior sense rosca

• 1 serra de marqueteria, 1 martell, 1 barrina, 1 peu de rei,
1 soldador elèctric, cable elèctric, estany, llimes, paper de
vidre, broques

Per fer-ho, has de seguir els passos següents:

1. Damunt la placa de fullola de 100 3 100 mm, traça-hi
una T de 15 mm d’amplada com en la fotografia 1. Per
marcar el centre del rectangle que forma el braç supe-
rior, traça les diagonals entre els seus vèrtexs.

2. Retalla la T amb la serra de marqueteria i ajusta-la amb
les llimes i el paper de vidre.

3. Mesura el diàmetre de la part superior del tirafons amb
el peu de rei i tria una broca que faci 0,5 mm més que la
mida que hagis obtingut amb el peu de rei 2.

4. Amb la barrina, fes una incisió en el punt on s’encreuen
les diagonals traçades i, tot seguit, fes-hi un forat amb la
broca que hagis triat. Fes servir de guia la incisió feta
amb la barrina 3.

5. Talla dos trossos de cable de 25 cm i un de 10 cm 4.
Amb un pelacables, pela 3 o 4 cm una de les puntes 5.
Subjecta el cable amb unes alicates i vés traient la resta
de la funda de plàstic amb el pelacables 6. Repeteix
l’operació amb els altres dos trossos de cable tallats.

1

2

3

4

5

6



Construcció d’un commutador II
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6. Enrotlla el cable elèctric 7 i cobreix uns 20 mm de cada un dels extrems dels braços de la T. Cargola’n entre si les pun-
tes i fixa-les amb un punt de soldadura 8.

7. Cargola el tros de cable de 10 cm 9, estanya’n les puntes q0 i solda’l en els punts de soldadura que has posat en els
braços de la T qq.

8. Fixa la T de fullola amb el tirafons al centre de la
placa d’aglomerat de fusta o DM de 100 x 100
mm.

9. Clava els quatre claus de manera que, quan la T
giri i es col·loqui en diagonal, entrin en contacte
amb el cable enrotllat als extrems.

10. Amb una pila (que pot ser de petaca, com la de
la fotografia), dos portabombetes i dues bombe-
tes, fes el muntatge que mostra la fotografia qw
i comprova que el commutador funciona. Recor-
da que les bombetes han de ser d’un voltatge
adient a la pila que utilitzis (si fas servir una pila
de petaca, han de tenir com a mínim 4,5 V) per
tal que il·luminin correctament i no es cremin.

7 8

9 q0

qq

qw



[ ]mans a l’obra

38 z Unitat 2

Muntatge de circuits I

Per muntar els circuits, necessitaràs els materials següents:

• 1 pila de petaca
• 4 piles d’1,5 V
• 4 portabombetes
• 4 bombetes de 4,5 V (també poden ser de 5 V o 6 V)
• 1 bombeta de 6 V
• Cable elèctric, placa de fusta o suro, agulles d’estendre la

roba i xinxetes

Després, cal que segueixis aquests passos:

1. Munta un circuit amb dues bombetes en sèrie 1.

> Què succeeix si muntes una tercera bombeta en sèrie? 
I una quarta?

> Què passa si en treus una del casquet mentre estan
connectades? 

> Per què passa això? 

2. Munta un circuit amb dues bombetes en paral·lel 2.

> Què passa si muntes una tercera bombeta en paral·lel?
I una quarta?

> Què passa si en treus una del casquet mentre estan
connectades? 

> Per què passa això?

3. Munta un circuit amb dues bombetes en sèrie i dues en
paral·lel 3.

> Què passa quan treus una de les bombetes muntades
en sèrie? 

> I si en treus una de les muntades en paral·lel? 
> Representa mitjançant esquemes i símbols elèctrics els

circuits muntats en els passos
1, 2 i 3.

4. Connecta una bombeta de 6 V a
una pila d’1,5 V. A continuació,
connecta-hi en sèrie una segona
pila d’1,5 V 4, després una ter-
cera 5 i una quarta. Explica i
justifica el que has observat.

1

2

3

4 5
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5. Munta un circuit elèctric amb una pila de petaca, una
bombeta de 4,5 V, el seu portabombetes i un interruptor.

> Comprova el funcionament del circuit 6.
> Substitueix l’interruptor per un polsador normalment

obert 7 8 i, a continuació, per un polsador normal-
ment tancat 9.

> Explica les diferències que has observat i dibuixa un es-
quema de cada un dels muntatges.

6. Construeix un polsador normalment tancat, com el que
mostra la fotografia q0, amb una agulla d’estendre la
roba, dues xinxetes i cable elèctric. Una vegada cons-
truït, munta un circuit amb una pila de petaca i una
bombeta de 4,5 V i comprova’n el funcionament.

7. Dissenya i construeix dispositius de comandament amb
materials senzills del teu voltant qq as.

8. Munta el circuit
següent qd:

+ – –+

4,5 V6 V

6 V

6 V

A

D

4,5 V

E

B F G
6 V

6 V

C

6

q0

qa

as

qd

7

8

9

> Mesura la intensitat de corrent que circula en els punts
A, B i C amb un polímetre.

> Mesura la diferència de potencial entre els punts D-E i
F-G amb un polímetre.

> Dibuixa l’esquema representatiu dels muntatges que
has portat a terme per fer aquestes mesures.



3 V

3 V

3 V

3 V

V

+ –

+ –

+ –

+ –

+ – – – –++ +

2 V 3 V 3 V 2 V

+ – + – + –

4 V 6 V 2 V

+ –

+ –

6 V

6 V

+ – +– + –

4 V 4 V 12 V 6 V

+–

+

–

+

–

+

–

+

–

Fes una llista d’aparells que transformin l’energia
elèctrica en un altre tipus d’energia i indica el tipus
d’energia en què l’han transformat.

Enumera els diferents elements que es poden con-
nectar en un circuit elèctric.

Enumera els aparells de mesura que es poden con-
nectar en un circuit elèctric.

Explica què son els receptors elèctrics.

Dibuixa l’esquema d’un circuit amb un interruptor i
una bombeta de 6 V. El generador que alimenta el
circuit ha de ser format per piles d’1,5 V i generar
el voltatge de la bombeta.

Indica quins tipus de connexió s’han fet servir en
els circuits dels esquemes següents.

Quines són les característiques d’un muntatge de
piles en paral·lel?

Per a què serveix muntar piles en paral·lel? 

Quina diferència de potencial marcarà el voltímetre
en cadascun dels circuits següents?

>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>activitats

1.

2.

3.

4.

5. 11.

12.

13.
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Què és una connexió en sèrie?

Què és una connexió en paral·lel?

Per què s’apaguen totes les bombetes d’un joc de
llums d’un arbre de Nadal? Com repararies l’avaria?

6.

7.

8.

9.

Calcula el voltatge que produiran els muntatges
següents.

10.

c)

d)

e)

b)

a)a)

b)

c)

d)

+ +– +– +– +– +– –
2 V 3 V 1 V 5 V 2 V 5 V

3 V

3 V

3 V

+ –

–

+

+

–



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Què succeeix amb la diferència de potencial i la in-
tensitat de corrent en un circuit de resistències en
paral·lel?

Quin voltatge es mesurarà entre els extrems de ca-
dascuna de les resistències del circuit següent i en-
tre els extrems del conductor si hi circula un cor-
rent de 5 A?

Què passa amb la diferència de potencial i la inten-
sitat de corrent en un circuit de resistències en sè-
rie?

Quin voltatge es mesurarà entre els extrems de ca-
dascuna de les resistències del circuit següent? 

Com es troba la resistència equivalent d’un circuit
de resistències connectades en sèrie?

Calcula la resistència equivalent de tres resistèn-
cies de 50 V, 60 V i 80 V quan es connecten en
sèrie i quan es connecten en paral·lel. Dibuixa’n els
esquemes.

Dibuixa un esquema elèctric amb una pila de 4,5 V,
dues resistències de 3 V i 4 V en sèrie i dues re-
sistències de 20 V en paral·lel. Calcula la resistèn-
cia equivalent del circuit.

Quina intensitat circularà per cadascuna de les re-
sistències del circuit següent? 

Calcula la resistència total dels circuits següents:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

V

5 Ω 10 Ω 20 Ω

V1 V2 V3

400 V

10 Ω 10 Ω 20 Ω

V1 V2 V3

+

40 Ω

80 Ω

160 V
–

+ –

300 Ω

200 Ω

150 Ω

+ –

300 Ω 300 Ω 300 Ω

+ –

2 Ω

1 Ω

1 Ω 1 Ω

1 Ω 1 Ω

3 Ω

+ –

75
Ω

75
Ω

75
Ω

+ –

2000 Ω

2000 Ω

1000 Ω

5000 Ω

4000 Ω

a)

b)

c)

d)

e)



Calcula el voltatge entre els borns de les resistèn-
cies del circuit següent i el voltatge total quan hi
circula un corrent d’1 A.

23.

Calcula la intensitat del corrent que circula per ca-
dascuna de les resistències d’aquest circuit.

24.

Quin voltatge es mesurarà entre els extrems de ca-
dascuna de les resistències d’aquests circuits quan
la intensitat del corrent que hi circula és d’1 A?

25.

Quina intensitat indicarà l’amperímetre en el cir-
cuit següent?

26.

Calcula la intensitat del corrent elèctric que mesu-
rarà l’amperímetre instal·lat en el circuit següent.

27.

Calcula la resistència equivalent en els circuits se-
güents.

28.

Quina tensió marcarà el voltímetre en el circuit se-
güent?

29.

>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>activitats
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+ –

7 Ω 3 Ω 5 Ω

+ –

2000 Ω

2000 Ω

1000 Ω

5000 Ω

4000 Ω

24 V

A

+ –

20 Ω

20 Ω

20 Ω

20 Ω

80 Ω 120 Ω

15 Ω

55
Ω

35
Ω

20
Ω

+

–

+ –

50 Ω

100 Ω

4,5 V

100 Ω

V

+ –

5 Ω

10 Ω

5 Ω

10 V

+ –

100 Ω

50 Ω

300 Ω

+ –

200 Ω

100 Ω

50 Ω

+ –

5 V

75
Ω

75
Ω

75
Ω

A

a)

a)

b)

b)



En cada un dels circuits representats s’han muntat
resistències del mateix valor. Si el corrent que hi
circula és de 2 A, calcula el valor de les resistències
en cada circuit.

30.

Quina intensitat circularà per cada resistència del
circuit següent quan el generador proporciona un
corrent de 12 V? 

31.

Quina és la funció dels elements de maniobra en
un circuit elèctric?

Què són els polsadors? En què es diferencien dels
interruptors? Explica les diferències entre els polsa-
dors NO i NT.

Què és un commutador? Descriu les diferències en-
tre l’interruptor i el commutador.

Què són els commutadors d’aranya?

Descriu què és un interruptor lliscant.

Dibuixa l’esquema d’un circuit amb un generador,
un commutador de quatre posicions i tres bombe-
tes, de manera que, en accionar el commutador, les
bombetes s’encenguin seguint les fases d’un semà-
for: verd, verd-ambre i vermell.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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+ –

12 V
10 V

40 Ω

10 Ω

20 Ω

+ –

A1

A2

A3

A0

A

A

v

v

v
A

–

2

1
a

b

L3

L2

L1

+ –

+ –12 V

+ –

200 Ω

100 Ω

50 Ω

a)

b)

Quina intensitat de corrent es mesurarà en cadas-
cun dels amperímetres del circuit següent? 

38.

En l’esquema següent hi ha aparells de mesura mal
connectats. Identifica’ls i dibuixa’l correctament.

39.

Observa l’esquema següent i explica què passarà
amb les bombetes en totes les posicions dels dos
commutadors (1a, 2a, 1b, 2b). Copia la taula que hi
ha a sota l’esquema i marca amb una creu les case-
lles que corresponen a una bombeta encesa. Des-
prés, munta el circuit i comprova les teves deduc-
cions.

40.

L1 L2 L3

1a

1b

2a

2b


