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2. Electricitat: glossari bàsic 

Objectius 
• Aprendre a utilitzar un polímetre (tèster) per mesurar intensitats i diferències de potencial. 
• Veure la variació de la resistència amb la temperatura. 
• Esbrinar si una bombeta i una resistència de carbó són o no són elements òhmics del circuit.  
 

Introducció 
Resistència  Indica la dificultat que ofereix un cos al pas del corrent elèctric. Es mesura amb 
ohms (Ω). 
Conductors aïllants i semiconductors  Els metalls i moltes sals foses o les seves 
dissolucions condueixen bé el corrent elèctric i la calor: per exemple el coure, l’alumini o una 
dissolució de sal de cuina en aigua; per aquest motiu s’anomenen conductors. Per altra banda 
les dissolucions o les sals foses no s’utilitzen per transportar el corrent elèctric, entre altres 
raons pel fet que el corrent els produeix canvis químics. Els metalls, en canvi, queden inalterats 
i són millors conductors. Altres substàncies que gairebé no condueixen, per exemple els 
plàstics o el vidre s’anomenen aïllants. En una situació intermèdia, però més pròxima a la dels 
conductors, hi ha els semiconductors com per exemple el grafit. 
 

Material  
− Bombeta 4,5V- 40 mA i portalàmpades 
− Resistència, per exemple  de 330 Ω 
− Esprai refrigerant 
− Mina de llapis 

− Un encenedor 
− Font d’alimentació de ddp variable 
− 2 polímetres 
− NTC 

 

1a experiència: Efecte de la temperatura en conductors metàl·lics i 
semiconductors 

Procediment 

Muntatge i  execució de l’experiència 
1. Posa la bombeta en el portalàmpades, connecta-hi el polímetre en la posició d’ohms i 

comprova la resistència. 
2. Refreda la bombeta amb un esprai refrigerant, comprova de nou el valor de la seva 

resistència.  
3. Ara escalfa la bombeta amb un encenedor i comprova de nou el valor de la resistència. 
4. Repeteix la mateixa prova amb un semiconductor: una mina de llapis (la mina és 

principalment de grafit) o una resistència normal de les emprades en elèctrònica (la 
majoria són de carbó) o una termistància (NTC) (dispositiu semiconductor que es pot 
escalfar amb els dits mateix). 
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Conclusions 
Treu conclusions sobre els canvis dels valors de la resistència dels diferents materials en variar 
la temperatura. 
 

2a  experiència: Conductors òhmics i no òhmics 

Procediment 

Muntatge de l’experiència 
Utilitzant els símbols habituals, dibuixa l'esquema d'un circuit amb una font d’alimentació, una 
resistència en sèrie, un amperímetre per mesurar el corrent a la resistència i un voltímetre per 
mesurar la caiguda de tensió als extrems de la resistència. Demana al teu professor que 
comprovi el teu esquema.  
Munta el circuit d’acord amb l’esquema dibuixat. Abans de connectar-lo demana al teu 
professor que el comprovi.  
 
Adquisició i enregistrament de dades 
1. Prepara una taula per enregistrar les lectures de la diferència de potencial i de la 

intensitat del corrent.   
2. Connecta el circuit i selecciona en cada aparell l'escala adient perquè les lectures siguin 

significatives.  
3. Vés variant el voltatge, com a màxim fins a 4,5 V, i fes diversos parells de lectures.  

Anota-les a la taula.  
 

Conclusions 

Anàlisi de dades 
1. Calcula per a cada parella de valors el valor de la resistència. 
2. Dibuixa el gràfic intensitat-voltatge (corba característica) de l’experiència.  
3. Si és una recta fes la recta de regressió i calcula el pendent. 

 
Repeteix tot el procés substituint la resistència de carbó per una bombeta.  
 
Qüestionari 
 
1. La bombeta i la resistència compleixen tots dos la llei d'Ohm? Per què?  
2. Quina diferència hi ha entre les corbes característiques dels elements òhmics i no òhmics 

de circuit?  
3. Quan la corba característica d’un element resulta ser una recta, quin és el significat del 

seu pendent? 
4. Informa’t del codi de colors per determinar el valor d'una resistència de carbó. Aplica el 

codi a la resistència que has utilitzat. El valor calculat coincideix amb el que resulta 
d'aplicar el codi? Tingues en compte la tolerància indicada pel fabricant.  

5. Què vol dir que una resistència de 330 Ω  és de 2 W i que té una tolerància del 2%? 
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Electricitat: glossari bàsic  
Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
! 1 hora per a l’experimentació i les conclusions 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat 
 
Orientacions metodològiques 
Si aquesta és la primera pràctica que es fa d’electricitat cal dedicar un temps a ensenyar el 
maneig del polímetre tant pel que fa a les mesures de voltatges com d’intensitats i resistències. 

Orientacions tècniques 
L’esprai refrigerant es compra a les botigues d’electrònica.  
Per realitzar les corbes característiques cal tenir una font regulable amb una escala que arribi a 
pocs volts. En cas de tenir només una font de 0-30 V (freqüent a molts centres) utilitzeu una 
bombeta de 12 V i aneu en compte de no sobrepassar massa aquesta tensió a fi d’evitar que 
es fongui la bombeta. 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
Un conductor metàl·lic, en augmentar la temperatura, condueix pitjor (augmenta la seva 
resistència), mentre que un semiconductor condueix millor (disminueix la seva resistència). Si 
es refreda, s’observa l’efecte contrari: el metall condueix millor (disminueix de resistència) i el 
semiconductor condueix pitjor (augmenta de resistència). 
 
Respostes al qüestionari 
 
1. La bombeta i la resistència compleixen  tots dos elements la llei d'Ohm? Per què?  

No, en la bombeta la seva resistència augmenta a mesura que augmenta el voltatge,       
mentre que el valor de la resistència es manté constant amb el voltatge. 

2. Quina diferència hi ha entre les corbes característiques dels elements òhmics i no 
òhmics de circuit? 
Els elements òhmics donen rectes, els no òhmics  no.   

3. Quan la corba característica d’un element resulta ser una recta, ¿quín és el 
significat del seu pendent? 
El pendent és l’invers de la resistència. 

  5     Què vol dir que una resistència de 330 ΩΩΩΩ  és de 2 w i que té una tolerància del 2%? 
La tolerància del 2% vol dir que el valor real de la resistència està comprès entre  
300 ± 0,02·300 Ω.. La indicació de 2 W vol dir que aquesta és la potència màxima 
recomanada. 


