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Corrent elèctric

La pila impulsa els electrons

Què és l’electricitat ?
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D’UN CIRCUIT ELÈCTRIC 



Símbols i esquemes

Simbologia Circuit elèctric

Esquema elèctric



Què passa quan el circuit està obert ?

cable de 
l’endoll trencat

la bombeta fosa

Quan passa?



Aparells de comandament

Interruptor Polsador Commutador Encreuament



Esquema amb un polsador



Esquemes amb un commutador

Permet encendre i apagar una bombeta 
des de dos punts diferents

Commutació de dos circuits, podem encendre 
una o altra bombeta



El voltatge de la pila es reparteix entre les bombetes.

Si una bombeta es fon les altres deixaran de 
funcionar.

Circuits en sèrie



Connexió en paral·lel

làmpara fosa

Quan deixa de funcionar una bombeta, les altres 
continuen funcionant.

Cada receptor rep el mateix voltatge.



Magnituds elèctriques fonamentals

Magnituds elèctriques fonamentals

La tensió o voltatge

És l’energia amb la qual un generador és capaç
d’impulsar els electrons.  

Es mesura en Volts (V)



Intensitat elèctrica

És el nombre d’electrons que travessen el circuit 
per unitat de temps.  

Es mesura en Amperes (A)

Magnituds elèctriques fonamentals

Un miliampere (mil·lèsima d’ampere) → 1mA = 0,001 A

Un microampere → 1µA = 0,001 mA



Resistència elèctrica

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del 
corrent elèctric. 

La unitat de resistència és l’ohm (Ω).

Magnituds elèctriques fonamentals



La llei d’Ohm:
La intensitat del corrent elèctric que circula per un circuit 
és directament proporcional a el voltatge que hi apliquem i 
inversament proporcional a la resistència que ofereix.

Matemàticament, la llei d’Ohm s’expressa de la 

manera següent: I = V / R

On:  I,  és la intensitat expressada en amperes (A)
V, la  tensió en volts (V)
R, la resistència en ohms (Ω)



Exemple:

Determina la intensitat que circularà per un receptor de 10 Ω de 
resistència si el connectem a un generador que subministra un 
voltatge de 24 V.

Aplicant la llei d’Ohm, hem de : 
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Per calcular la potència elèctrica cal aplicar la fórmula
P = V · I

Exemple 1
Calcula la potència d’una estufa que, connectada a una 
tensió de 220 V, és travessat per un corrent de 10 A 
d’intensitat.
La potència de l’estufa serà:
P = V • I = 220 V • 10 A = 2 200 W = 2,2 kW

Exemple 2
Calcula la intensitat que circularà per un circuit que alimenta un 
motor de 5500 W connectat a una tensió de 220 V.

P = V • I , d’on I = P / V

Per tant, la intensitat que passarà pel motor és:
I = 5500W / 220V = 25A

La potència



La potència és la capacitat que té un receptor 
de realitzar la seva feina amb més rapidesa.

Es mesura en watts.

També s’utilitza molt el quilowatt (kW), que equival a 1000 W.

La potència

Per calcular la potència elèctrica cal 
aplicar la fórmula: P = V · I



Energia elèctrica

L’energia elèctrica és el resultat de calcular la potència
de l’aparell per el temps que ha estat funcionant .

E = P · t
Es mesura en watt·hora.

Normalment, s’utilitza el múltiple quilowatt·hora (kW·h)

1 kWh = 1kW · 1hora

Exemple 
Calcula l’energia que consumeix una 
bombeta de 100 watts que funciona 
durant 6 hores.

100 w = 0,1 kW

E = P • t = 0,1 kW • 6 hores =  0,6 kW·h

Clica per veure com ha de ser 
una factura:



Les instal·lacions de l’habitatge 

La instal·lació interior: Quadre de comandament i protecció



Un ICPM té una intensitat nominal (In),  a partir de la qual detecta una 
sobrecàrrega i talla el circuit automàticament. El valor de la In (10, 15, 20, 
30... ampers) de l’ICPM depèn de la potència contractada.   Per exemple, 
en un habitatge alimentat a 230 V i amb una potència (P) contractada de 
4600 W, l’ICPM instal·lat ha de tenir una In de 20 A, perquè:

20
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4600 W
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V
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L’interruptor de control de potència màxima (ICPM) : la seva 
funció principal és evitar que la potència subministrada per la 
companyia superi la potència contractada per l’usuari.

L’interruptor general automàtic (IGA). És l’interruptor general.

Quadre de comandament i protecció
Els elements que conté són els següents:

Les instal·lacions de l’habitatge 

Els petits interruptors automàtics (PIA) . Protegeixen tots els circuits contra sobrecà-
rregues i curtcircuits. Hi ha tants PIA com circuits tingui la instal·lació interior (el circuit 
de llums, el d’endolls, el de la nevera, .... ).

L’interruptor diferencial (ID) : Protegeix les persones 
del perill d’electrocució. La seva funció és detectar 
corrents de fuita en la instal·lació i, per tant, evitar 
molts accidents.



Recorda que:
Un curtcircuit és un accident que es produeix quan la intensitat del 
corrent elèctric puja molt i sobtadament. Pot provocar incendis i,  fins i tot, 
explosions.

Una sobrecàrrega es produeix quan la intensitat del corrent és superior 
a la prevista, amb valors no gaire elevats però que poden actuar durant 
un cert temps. Per exemple, quan connectem una potència en una línia, 
superior a la prevista.

La instal·lació interior: Quadre de comandament i protecció



Les instal·lacions de l’habitatge 

Instal·lació d’enllaç

La instal·lació d’enllaç uneix la xarxa de distribució pública(del carrer) amb la 
instal·lació interior de cada habitatge. Hi trobem:

L’escomesa o connexió general . És la part 
de la instal·lació que connecta la xarxa de 
distribució del carrer i els cables de dins a 
casa .

El comptador elèctric és l’aparell que 
mesura l’energia elèctrica, ho fa en 
quilowatts hora (kWh).



Mesura de voltatges
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Com s’utilitza el voltímetre?
1. Posa el tester en posició de mesurar 
voltatges
2.Es connecta en paral·lel entre els 
punts del circuit del qual volem mesurar 
el voltatge.



Les instal·lacions de l’habitatge 

Quadre de comandament i protecció
Esquema elèctric




