
Electricitat.

Llei d’Ohm.
1. Completa la taula:

Voltatge (V) Resistència (Ω) Intensitat (A)

5V 150Ω

12V 5kΩ

1kV 5MΩ

2. Completa la taula.

Voltatge (V) Resistència (Ω) Intensitat (A)

100Ω 50 mA

1MΩ 1 mA

10 kΩ 1.2 mA

3. Completa la taula.

Voltatge (V) Resistència (Ω) Intensitat (A)

12V 80 mA

1kV 200 µA

12V 12 mA

4. Determinar la resistència d’un circuit sabent que està sotmés a una tensió de 20V i que I=15 
mA.

5. Se sap que amb la pell humida, la resistència del cos humà és R=2500Ω. Quina tensió serà 
suficient per a provocar el pas d’un corrent de 30 mA?

6. Completa.

Voltatge (V) Resistència (Ω) Intensitat (A) Potència (W)

5V 150Ω

100Ω 50 mA

12V 80 mA

12V 1kΩ

7. Una torradora de pa està connectada a la tensió de 230V i té una resistència elèctrica de 
900Ω. Calcula:
• La potència elèctrica de la torradora.
• L’energia elèctrica consumida si està funcionant 1 minut.



Circuits sèrie, paral·lel i mixt.
1. Trobar el circuit equivalent i la intensitat que circula per cada un dels circuits sèrie següents.

2. Calcula el circuit equivalent i les intensitats que circulen per cadascun dels circuits paral·lel.

3. Calcula el circuit equivalent i la intensitat total que circula per cada un dels circuits mixtes.

4. Calcula el circuit equivalent.

5. Canvi d’unitats.

1000Ω= kΩ 2,5kW= W

2kΩ= Ω 3A= mA

0.002 A= mA 50mA= A

2500 mA= A 2k3Ω= Ω

10000V= kV 1MΩ= Ω

1M5Ω= Ω 4500Ω= kΩ

350Ω= Ω 7mA= A

60mA= A 0.0087A= mA

3kV= V 32mA= A

15000mA= A 500W= kW



Càlcul de circuits.
1. Completa la taula.

       
1 2 3 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)

2. Completa la taula.

1 2 3 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)

3. Completa la taula.

1 2 3 4 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)

4. Completa la taula.

1 2 3 4 5 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)



5. Completa la taula.

1 2 3 4 5 6 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)

6. Completa la taula.

1 2 3 4 5 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)

7. Completa la taula.

1 2 3 4 5 6 7 Total

V(V)

R(Ω)

I(A)

P(W)



Electrònica analògica.
1. p60: 1 i 2
2. p61: 5, 6 i 8
3. Què és un resistor? Classificació i símbols.
4. Què és un condensador? Tipus i símbols. En quina unitat es mesura la seva capacitat?
5.  Què és un relé? Per a què s’utilitza? Dibuixa un circuit de maniobra i potència.
6. Què és un díode? Símbol. Dibuixa un díode amb un led en polarització directa i inversa.
7. Què és un led? Símbol.
8. Es vol connectar un led vermell de 5 mm de diàmetre a una pila de 9V. Calcula el valor del 

resistor que l’haurà de connectar en sèrie per limitar la intensitat a 20 mA si la caiguda de 
tensió del led és d’1,7V.

9. Dibuixa un circuit en sèrie format per una pila de 9V, un interruptor, un díode, una bombeta i
una resistència (R). La bombeta necessita un mínim de 30 mA per encendre’s. El díode té 
Vllindar=0,7V i Imax=50 mA. Quin resistor haurem d’utilitzar per protegir-lo?
R1=10Ω    R2=100Ω    R3=1kΩ

10. Calcula el valor teòric del resistor que caldrà connectar en sèrie amb un led groc, de 2V de 
caiguda de tensió, per limitar la seva intensitat a 20 mA si es vol connectar a una pila de 9V.

11. Què és un transistor? Símbol, parts i utilitat. 
12. Dibuixa un circuit amb un transistor en:

• mode commutació (p66) obert (on) i tancat (off)
• mode lineal (p66)
• connexió o pont Darlington (p66)
• circuit temporitzador retardat a la connexió (p67)

13. Determina el valor nominal i la tolerància dels resistors següents:
• marró-negre-marró-plata
• groc-violeta-vermell-or
• verd-blau-groc-or

14. Determina el codi de colors dels resistors següents:
• 68Ω ± 10%=
• 120Ω ± 5%=
• 4700Ω ± 2%=
• 330kΩ ± 5%=

15. Què és un circuit integrat o xip?
16. p67: 17 i 18
17. p76 i 77: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9.



Electrònica digital.
1. p70: de la 21 a la 28
2. p72: de la 29 a la 34
3. p74: totes les activitats excepte la 44
4. p77: de la 10 a 20.
5. Taula de la veritat, funció i símbol DIN I ASA de les portes: not, or, and, x-or

6. Activació de dispositius antiincendis.

Necessitem dissenyar el circuit digital que activa l’alarma d’incendis a una cuina. Hi tenim
instal·lats tres sensors:
El sensor A és un sensor de temperatura que s’activa quan la temperatura supera els 50 ºC.
El sensor B s’activa quan la concentració de CO2 a la sala és més alta que un determinat
valor llindar.
El sensor C s’activa en presència de fum.
Per tal d’evitar falses alarmes, farem que només s’activi l’alarma en cas que almenys dos
dels tres sensors s’activin.
A, B i C són les nostres variables lògiques. Seguint l’assignació habitual, les variables dels
sensors valen 1 quan hi ha detecció i 0 quan no n’hi ha.
La sortida de la funció que busquem, pren valor S=1 (activació d’alarma) quan almenys dos
de les tres variables A, B i C prenen valor 1. En qualsevol altre cas, S val 0.

7. Remuntador de neu.

Volem fer  un circuit  lògic  per  a  que un remuntador  de  neu de 3 places  estigui  sempre
equilibrat. El remuntador té un sensor de pes en cadascun dels seients. Estarà equilibrat si
havent una persona es seu al mig, si hi ha dues persones seuen als costats i si ha ha tres
persones una a cada seient. Siguen les variables d'entrada els sensors A, B i C i la variable
de sortida una alarma S, dissenya el circuit fent la taula de la veritat, simplificant-la i fent i
comprovant el circuit lògic amb el simulador.

8. Pas a nivell.

En un pas a nivell de doble via hi ha tres sensors. Sensor A que detecta si ve un tren de la
dreta, el sensor B si ve un tren de l'esquerra i el sensor C si ha ha algun cotxe creuant el pas
a nivell. Les barreres S es tanquen si s'aproxima un tren per qualsevol de les dos vies si no hi
ha cap cotxe creuant. Siguent les variables d'entrada els sensors A, B i C igual 1 si hi ha
presència i 0 si no hi ha presència i la variable de sortida la barrera S igual a 1 si està
tancada i 0 si està oberta, dissenya el circuit fent la taula de la veritat

9. Portes d’un tren.

Les portes d’un tren només s’obren si el tren està aturat dins d’una estació o si, estant aturat 
fora d’una estació, el maquinista prem el botó d’emergència. Utilitzant les variables d’estat 
següents:

Tren aturat a=1 Si
a=0 No

Tren dins d’una estació e=1 Si
e=0 No

Botó maquinista b=1 Premut
b=0 No premut

Portes p=1 Obertes
p=0 Tancades



a- Escriu la taula de veritat del sistema.
b- Escriu la funció maxterm i mínterm.
c- Mapa de Karnaugh (mínterm)
d- Dibuixa l’esquema de portes lògiques equivalent. (DIN i ASA) e- Dibuixa el 
circuit elèctric.

Pneumàtica.
1. p80: 2
2. p81: 3, 4, 5 i 6
3. Explica que és una unitat de manteniment. Símbol.
4. Tipus d’actuadors i símbols.
5. Símbol d’una vàlvula distribuïdora 2/2; 3/2; 4/2 i 5/2
6. Explica els diferents tipus de vàlvules reguladores amb el seu símbol.
7. Símbol d’un accionament: polsador, manual, palanca, pedal, rodet, elèctric i pneumàtic.
8. p88: 8, 9, 10 i 11
9. p91: totes les activitats
10. p94: 19 i 20
11. p96 i 97: activitats finals: totes
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