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1 - Electricitat bàsica 
OBJECTIUS 

- Representar circuits elèctrics elementals, en sèrie, en paral·lel i mixts. 
- Aplicar la llei d’Ohm en circuits elèctrics. 
- Relacionar l’efecte Joule amb la calor. 
- Calcular la potència i intensitat elèctrica. 
- Identificar i calcular els diferents tipus de resistències. 

RESULTATS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ 

RA1. Caracteritza la funcionalitat d’elements i conjunts elèctrics i 
electrònics bàsics en els vehicles, aplicant les lleis i les regles de 
l’electricitat i el magnetisme. 
Criteris d’avaluació 
a) S’han definit les diferents magnituds elèctriques i les unitats associades. 
b) S’han identificat els elements elèctrics i electrònics per la seva simbologia i se 
n’ha realitzat la representació. 
RA2. Munta circuits elèctrics i electrònics bàsics, relacionant la funció 
dels seus elements amb l’operativitat del circuit. 
Criteris d’avaluació 
c) S’han resolt circuits elèctrics de corrent continu. 

CONTINGUTS 

1. Estructura de l’àtom 
1.1. Electricitat. Llei de Coulomb 
1.2. Classificació dels materials 

2. El circuit elèctric elemental  
3. Tipus de corrent  
4. Magnituds elèctriques 

4.1. Voltatge (V)  
4.2. Intensitat (I)  
4.3. Resistència (R) 

5. La llei d’Ohm 
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6. Resistència d’un fil conductor 
7. La massa en l’automòbil  
8. Nomenclatura bàsica utilitzada en els circuits elèctrics de l’automòbil 
9. La potència elèctrica (P) 
10. L’efecte Joule 
11. Components elèctrics dels circuits 

11.1. Interruptor  
11.2. El fusible  
11.3. El condensador  
11.4. Resistències fixes i variables  

12. Agrupació de resistències en sèrie, en paral·lel i mixtes  
12.1. Resistència equivalent  
12.2. Càlcul de resistències equivalents  
12.3. Agrupació mixta de resistències  

13. Resolució de circuits elèctrics amb agrupació de resistències  
13.1. Caiguda de tensió en un circuit. Divisor de tensió  
13.2. Comparació de circuits amb resistències en sèrie i en paral·lel 



Sistemes de C[arrega y Arrencada 

Programació d’aula 

  
 

4 

  

 

 

Sistemes de Càrrega i Arrencada 

 

PROJECTE CURRICULAR 



Sistemes de C[arrega y Arrencada 

Programació d’aula 

  
 

5 

 

 

1 >> Introducció 

2 >> Competències del cicle 

3 >> Objectius generals del cicle 

4 >> Orientacions pedagògiques del mòdul 

5 >> Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

6 >> Continguts bàsics 

7 >> Programació bàsica 

8 >> Recursos metodològics 

9 >> Recursos materials 

10 >> Avaluació 

11 >> Tractament de la diversitat 
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1 >> Introducció 

El títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils i les corresponents ensenyances 
mínimes s’estableix pel Reial Decret 453/2010, de 16 d’abril. Aquest reial decret substitueix el 
disposat en la regulació del títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles, inclosa al Reial 
Decret 1649/1994, de 22 de juliol. 

En aquest nou reial decret, es té en compte la legislació següent: 

– Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 

– Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. 

– Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu. 

Aquest llibre pretén desenvolupar i ampliar amb continguts actualitzats els continguts mínims del 
títol de Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils establerts per reial decret 
corresponents al mòdul de «Sistemes de Càrrega i Arrencada». De tal manera que aquesta obra 
no només serveixi de material d’estudi dels continguts del mòdul en qüestió, sinó també com a 
material pràctic de treball i investigació de les noves tecnologies usades en els vehicles actuals. 

El llibre està format per 11 unitats en què s’explica de forma clara, amb l’ajuda de dibuixos i 
fotografies, la realització d’operacions de manteniment en els sistemes elèctrics d’automòbils, 
aplicant les tècniques i els procediments establerts pel fabricant aconseguint la qualitat requerida i 
en condicions de seguretat. 

La unitat comença amb un esquema resum de tots els continguts. 

Durant el desenvolupament de les unitats, els coneixements es consoliden amb els apartats 
Tècnica i Casos pràctics, que ajuden a relacionar i a vincular els coneixements teòrics amb les 
pràctiques reals del taller. 

També es proposen activitats pràctiques per realitzar amb els alumnes al taller, així com 
activitats per realitzar amb l’ajuda dels esquemes i continguts del text que l’alumne pot realitzar a 
l’aula o a casa. 

La unitat finalitza amb activitats finals i activitats d’autoavaluació que aglutinen els principals 
continguts teòrics i pràctics de la unitat. 

 


