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TEMA  2 – ELS CIRCUITS ELÈCTRICS 

 
 

 
1. Components d’un circuit: 

 Elements actius 

 Elements passius 

 Elements conductors 

 Elements distribuïdors 

 Elements de protecció 

 L’esquema elèctric 

2. Connexions d’un circuit 

3. Connexions en sèrie 

 de bombetes 

 de generadors 

 d’interruptors 

4. Connexions en paral·lel 

 de bombetes 

 de generadors 

 d’interruptors 

5. Mesura de magnituds 

 Amperímetre 

 Voltímetre 

 Ohmímetre 

 Polímetre o multímetre o tèster 

6. Dispositius de maniobra 

 Interruptors 

 Commutadors 

 Polsadors-brunzidors 

7. Com dissenyem un circuit? 
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1- COMPONENTS D’UN CIRCUIT 

El circuit elèctric és el camí que segueix el corrent elèctric al llarg d’un conductor que té els extrems 
connectats a un generador elèctric. 
El circuit elèctric està format per diversos tipus de components: 

 
Elements actius 
 Són els generadors elèctrics, les piles i bateries, és a dir, els components que 
subministren l'energia elèctrica al circuit i que provoquen el moviment de les 
càrregues. En definitiva, són els elements que produeixen el corrent elèctric. 
 

Elements passius 

Són els elements que transformen l’energia elèctrica en energia un altre tipus d'energia, 

com ara, la lluminosa si es tracta d’una bombeta, la tèrmica si es tracta d’una estufa, la 

mecànica si es tracta d’un motor. Parlem doncs de resistències, condensadors (elements 

que acumulen càrrega elèctrica entre dues plaques metàl·liques separades per un 

material aïllant), motors, transformadors, bobines (és un fil enrotllat al voltant d'un eix 

que quan hi circula corrent continu es comporta com un iman, mentre que amb corrent 

altern permet induir corrent en circuits propers). 

 
 
 Elements conductors 
 
Són els fils i cables amb què connectem els elements passius i actius d'un circuit. Les 
càrregues elèctriques circulen d'un element a l'altre a través dels conductors.  
 
 
 
 
Elements distribuïdors 

Són els elements que permeten obrir i tancar un circuit o bé triar el camí 
per on circulen les càrregues. Els més habituals són: els interruptors, els 
commutadors, els brunzidors i els polsadors. 
 
 

Elements de protecció 
Són elements que tallen el pas del corrent quan hi 

ha pujades de tensió com ara els fusibles (són els 

elements de protecció més antics que s'usen en els circuits elèctrics. Estan construïts 

amb un material conductor amb un baix punt de fusió, es col·loquen a l'inici de la 

instal·lació i al costat de l'aparell o circuit que es vol protegir. Si es produeix un 

curtcircuit el fusible detecta l'augment de temperatura i es fon de manera que el 

circuit queda obert). 

L'esquema elèctric 

És la forma més simplificada de representar mitjançant símbols els diversos elements del circuit elèctric. 
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2- CONNEXIONS D’UN CIRCUIT 

Un circuit és un camí tancat per on hi circulen electrons. Aquest camí o circuit elèctric 
senzill està format per generadors (piles), uns conductors (cables), elements de 
comandament (interruptor) i receptors (bombeta).  

La manera de connectar els elements entre ells té molta importància a l’hora 
d’estalviar accidents com els curtcircuits i també a l’hora d’obtenir el màxim 
rendiment. La finalitat dels circuits és fer que el corrent elèctric faci una tasca útil, per 
exemple moure un motor.  

  

 

Quan tots els components d'un circuit estan connectats entre si i no hi ha cap 
discontinuïtat, el corrent pot circular, direm que el circuit està TANCAT. 

 

  Si hi ha alguna discontinuïtat el corrent no circularà i direm que el circuit està OBERT. 

    

 

 

 

 

 

 

 

3- CONNEXIONS EN SÈRIE 

Quan tenim dos o més elements connectats l’un darrere de l’altre compartint el mateix cable, de manera que hi 
circula el mateix corrent elèctric, diem que estan connectats en sèrie. 

3.1- Connexions en sèrie de bombetes 
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Si es tracta de dues o més bombetes iguals la tensió queda repartida entre elles. 

 Si una de les bombetes falla el circuit queda obert i cap de les bombetes 
funciona, és a dir queda interromput.  

 

3.2- Connexions en sèrie de generadors 
 

Si es tracta de dos o més 
generadors la tensió que 
subministren connectats en sèrie  
és la suma de cadascun i cal 
connectar successivament el pol 
positiu d’un amb el negatiu de 
l’altre, de manera que el pol positiu 
del primer i el negatiu de l’últim 
constituiran els dos terminals de 

l’associació en sèrie. La tensió subministrada al circuit serà la suma de cada un dels generadors, augmentant així la 
tensió del circuit. 

3.3- Connexions en sèrie d'interruptors 
 

Si es tracta de dos o més interruptors en sèrie, cal accionar-los tots a la vegada per a que el circuit quedi tancat. 

Seguint el recorregut del corrent en els esquemes podem deduir que les característiques de funcionament dels 
receptors connectats en sèrie són: 

 
 La intensitat que circula per cada receptor és la mateixa, per tant, si es desconnecta un receptor el circuit queda 
obert, s'interromp el corrent i deixen de funcionar tots els receptors: 

I total = I1 = I2 = I3 = ...... 

 
La tensió del generador es reparteix entre tots els receptors de manera directament proporcional a la seva 
resistència: 

V total = V1 + V2 + V3 + ...... 

La resistència total del circuit és la suma de totes les resistències parcials: 

R total = R1 + R2 + R3 + ...... 
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4- CONNEXIONS EN PARAL·LEL 

Quan en un circuit hi ha elements que es connecten, de manera que a partir d'un punt el corrent es reparteix i es 
torna a unir a la sortida, parlem de connexions en paral·lel. 

 
4.1- Connexions en paral·lel de bombetes 

 

Si el circuit alimenta dos o més receptors, el corrent es reparteix entre 
tots ells, de manera que el circuit es pot tancar per a cada un d'ells. 
Quan falla un receptor,el circuit no queda interromput i els altres 
continuen funcionant.  

 
 
4.2- Connexions en paral·lel de generadors 
 

Si són generadors cal connectar tots els 
pols positius per un costat i tots els 
negatius per un altre. Així s’augmenta la 
vida útil del conjunt de forma que les piles 
triguen més a esgotar-se. 

Quan es connecta generadors d’igual tensió 
la tensió subministrada en conjunt serà la 

mateixa que un sol i si les tensions són diferents preval aquella que és més elevada.  

 
4.3- Connexions en paral·lel d'interruptors 

Si són interruptors, el circuit es tanca si qualsevol d'ells està en posició de treball. 

Cada receptor rep la mateixa tensió, que és la del generador: 

V total = V1 = V2 = V3 = ......  

La intensitat es reparteix de forma directament proporcional a cadascuna de les resistències: 

I total = I1 + I2 + I3 + ...... 

La resistència total del circuit serà: 

1/R total = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...... 
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5- CONNEXIONS MIXTES 

 

 

  Quan els elements estan 
distribuïts en un mateix circuit en 
grups en sèrie o bé en paral·lel.  

 

 

En el cas dels generadors, per tal 
que pugui funcionar moltes hores, 
s'utilitzen piles connectades entre 
si en paral·lel; però també es 
poden connectar altres 
generadors en sèrie per tal 
d'obtenir la tensió que necessita 
la bombeta. 

 

 

 

6- MESURA DE MAGNITUDS 

 
6.1- Amperímetre 

Mesura la intensitat i l’aparell s'intercala en mig del circuit, connectat en 
sèrie, i s'efectua la mesura quan el circuit està tancat o en funcionament. Si 
el circuit és de corrent continu, la polaritat del circuit ha de coincidir amb la 
de l'amperímetre. 

6.2- Voltímetre 

Mesura la tensió i cal connectar-lo en paral·lel entre dos punts del circuit del qual 
volem realitzar la mesura. Si el circuit és de corrent continu, la polaritat del circuit ha 
de coincidir amb la del voltímetre.  
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6.3- Ohmímetre 

Mesura la resistència elèctrica d'un circuit o d'un receptor. Cal assegurar-se que al 
circuit no hi hagi tensió ja que la mesura no seria fiable i es podria deteriorar l'aparell. 
Es connecta entre els dos punts del circuit del qual volem fer la mesura. 

 

6.4- Polímetre o multímetre o tèster 

Aparell que permet mesurar diferents magnituds: voltatges, 
intensitats, resistències,.. tant en corrent continu com en 
corrent altern. Funcionen amb piles i n'hi ha de dos tipus, 
analògics i digitals. 

Consta dels següents elements: 

Un interruptor general amb les posicions ON - OFF.  
Un commutador per tal de seleccionar el tipus de corrent 
(continu o altern) que volem mesurar. 

Un selector per escollir la magnitud que volem mesurar 
(voltatge, intensitat o resistència). 

Uns borns i dos cables terminals  per a la connexió de l'aparell al circuit. 

 

 

7- DISPOSITIUS DE MANIOBRA  

Són els elements que permeten controlar el corrent elèctric que circula per un circuit elèctric. 

7.1- Interruptors 

Elements que permeten obrir o tancar un circuit de forma manual o electrònica i de 
deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s'accioni un altre cop. Tenen dos 
borns de connexió: una entrada i una sortida. 

 Al mercat hi ha diferents tipus d’interruptors : lliscants, oscil·lants, magnètics, 
polsadors,.. 

 

7.2- Commutadors 

Són semblants als interruptors, però permeten seleccionar entre diverses connexions d'un 
circuit.  

Poden tenir:  
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tres borns de connexió: una entrada i dues sortides, la qual cosa ens permet obrir o tancar el circuit des de dos 
punts diferents,  

quatre borns de connexió: dos entrades i dues sortides, això ens permet obrir o tancar el circuit des de tres punts 
diferents. Són els commutador de creuament. 

7.3- Polsadors-Brunzidors 

Són elements elèctric que només actuen mentre són accionats.  

Polsadors normalment oberts (NO) que només tanquen el circuit quan els premem: llum d'escala, llum de la 
nevera, llum del cotxe...  

Polsadors normalment tancats (NT) que normalment deixen passar el corrent però que obrim el circuit quan els 
premem: el stop de seguretat de les màquines. 

 

     

 

 

 

 

 

 

8- COM DISSENYEM UN CIRCUIT?  

Una eina molt útil per l'estudi i disseny del circuits són les taules de la veritat. Aquestes taules es basen en els 
estats d'accionament dels aparells de comandament i la repercussió que aquests estats tenen sobre els receptors 
que comanden. 

Un interruptor té dues posicions o estats: accionat o no accionat que els representarem amb un 1 i un 0 
respectivament. 

Un receptor també té dues posicions o estats: els representarem amb un 1 quan estan en funcionament i amb un 0 
quan no estan funcionant. 

Procediment per realitzar una taula de la veritat d'un circuit 

1 - Assignarem una lletra a cada aparell de comandament i una altra a cada receptor. Les lletres que representen 
els aparells de comandament es col·loquen a l'esquerra de la taula i les dels receptors es posen a la dreta. 
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2 - Partirem de la suposició que tots els comandaments es troben en estat 0 i els receptors tindran el que els 
correspongui a partir de l'estat 0 dels comandaments. 

3 - Anirem accionant cada comandament. Col·locarem un 1 a la taula de la veritat en el moment en què canviem la 
posició del comandament respecte de la inicial i anotarem un 1 o un 0 en els receptors per cada estat dels 
comandaments, segons que entrin o no en funcionament. 

4 - Farem totes les combinacions possibles i anotarem sempre tots els resultats fins a completar la taula de la 
veritat. 

 

 

 

 

 

 

 


