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1- UNA MICA D’HISTÒRIA 
 

La paraula electricitat prové del grec “elektron”, que vol dir “ambre”. Aquest és el 

nom donat a una resina fòssil que els grecs utilitzaven en la bijuteria. 

Tales de Milet, filòsof i matemàtic s. VII i VI a C, va observar que quan fregava amb 

força l’ambre amb un drap de seda, llana o pell i el col·locava prop de materials 

lleugers aquests es veien atrets. 

William Gilbert al s.XVI va descobrir que aquest 
comportament no era sols de la resina i les va 
anomenar substàncies elèctriques. Aquests 
fenòmens són causats pel comportament dels 
àtoms de cada material i l’anomena electricitat 
electrostàtica. 
 

 
Hi ha d’altres fenòmens naturals relacionats amb l’electricitat: els llamps de les 
tempestes, el foc de Sant Elm, les descàrregues elèctriques d’alguns peixos 
rajades, l’anguila, peix torpede...  
 
Va ser Benjamin Franklin al s. XVIII qui va treballar per construir el primer 
parallamps. 
James Watt (1736-1819) va descobrir la màquina de vapor que desencadenar 
la primera revolució industrial, cap a finals del segle XVIII.  

André-Marie Ampère (1755-1836) va establir la formulació matemàtica de la majoria de les lleis de 

l'electromagnetisme. 

Alessandro Volta (1745-1827) va construir el primer generador elèctric: la pila amb 

un disc de zinc i de coure, separats per un cartró moll d'àcid sulfúric i apilats 

successivament. Aquest descobriment fou una veritable revolució científica cap a 

l'any 1800.  

Al 1820 Oersted va descobrir que el corrent elèctric podia crear un camp magnètic.  

Michael Faraday, cap al 1840, seguint les seves investigacions va demostrar que amb 

el camp magnètic podia generar un corrent elèctric i convertir-lo en moviment 

mecànic (el disc de Faraday, el primer generador electromagnètic).  

Al 1826 Georg Simon Ohm va estudiar el comportament dels diversos materials 

conductors quan hi circulava corrent elèctric i va establir la llei d'Ohm.  

Al 1878 Thomas Alva Edison va patentar la bombeta d’incandescència amb filament 

de bambú.  

Al 1880, Heinrich Rudolf Hertz observava les primeres conseqüències de l'existència de les ones 

electromagnètiques. 

I al 1893, Nikola Tesla va crear el primer generador hidroelèctric de corrent altern a les cascades del Niàgara que 

van il·luminar 50.000 focus a l’estat de Nova York. 
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2- QUÈ ÉS L’ELECTRICITAT? 

És la forma d'energia que tenen els components més elementals de la matèria. 

L'electricitat és una de les fonts d'energia més important sense la qual no seria 
possible gaudir dels avantatges i comoditats de la societat desenvolupada. 
  
L'electricitat és relativament fàcil de produir, de transportar i de transformar en 
altres energies (lluminosa, sonora, mecànica,...); no produeix residus, no genera 
fums i pràcticament no fa soroll. Tot plegat fa que sigui la font d'energia més usada  
en la societat actual i on es considera imprescindible en la indústria, en les 

comunicacions, en els serveis, etc. 

Tot i això, el seu principal inconvenient és que només es pot emmagatzemar en petites quantitats (piles i bateries), 
però no en grans quantitats per tenir-ne reserves. 

 

 

3- EL CORRENT ELÈCTRIC 

És el desplaçament continu i ordenat d’electrons que circulen al llarg d’un 
cos. Actualment sabem que els materials estan formats per partícules 
anomenades molècules i que aquestes estan formades per unes partícules 
elementals anomenades àtoms. Aquests estan formats pel nucli que conté 
els neutrons i els protons; i per l'escorça on es troben els electrons que 
descriuen òrbites al voltant del nucli.  

Aquests elements es diferencien per la seva naturalesa elèctrica que anomenem càrrega; així doncs, sabem que: 

Els electrons tenen càrrega 

negativa i massa despreciable.  

Els protons tenen càrrega positiva i 

massa.  

Els neutrons no tenen càrrega però 

sí massa.  

Un àtom carregat negativament té més càrregues negatives que positives.  

Un àtom carregat positivament en té més de positives que negatives.  

Un àtom neutre té el mateix nombre d’electrons que de protons, i no genera forces d’atracció ni de 

repulsió sobre els àtoms pròxims.   

Les càrregues de diferent signe s’atrauen.  

Les càrregues d’igual signe es repel·leixen, quan estan situades prou juntes. 
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El nombre de protons i d'electrons d'un àtom és idèntic, d'aqueta forma l'àtom és elèctricament neutre, però quan 
per alguna causa els àtoms d'un cos perden o guanyen electrons diem que aquest cos ha adquirit càrrega elèctrica. 
Si perd electrons, la càrrega serà positiva; en canvi, si en guanya, la càrrega serà negativa. 

Quan s'uneixen dos cossos, un amb càrrega positiva i una altre en càrrega negativa en un fil d'un material 
conductor, com el coure, els elèctrons que sobren al cos negatiu poden circular a través del fil fins arribar al cos 
positiu, per tal d'equilibrar la seva càrrega. Es produeix, doncs, un desplaçament d'electrons a través del material, 
es produeix corrent elèctric. 

 

 

 

3- QUINS PERILLS TÉ L’ELECTRICITAT? 

L'electricitat pot ser causa de molts accidents, que poden resultar fins i tot 

mortals, si no es prenen una sèrie de mesures a l'hora de manipular els 

aparells i els elements que funcionen gràcies a ella. 

La gravetat dels accidents pot ser molt variada: des d'una enrampada sense 

transcendència, a cremades més o menys greus, fins a produir una aturada 

cardíaca amb conseqüències mortals. Tot depèn del valor del corrent que 

travessa pel cos, és a dir la intensitat. Però la intensitat depèn de dos 

factors: la tensió aplicada i la resistència que oposa el cos. Aquesta darrera 

és molt variable i depèn de factors tan variables com el calçat que portem o 

la humitat del nostre cos. Per aquest motiu s'acostuma a parlar més de la 

tensió que el cos pot suportar que no pas de la intensitat. 

Per una persona adulta es consideren perilloses les tensions superiors a 60 volts. Per aquest motiu les joguines 

acostumen a funcionar a tensions de 12 volts o inferiors. 

Als habitatges la tensió normal és de 220 volts, per això és important seguir estrictament unes normes de 

seguretat abans de treballar amb aparells elèctrics o instal·lacions: 

- No manipulis ni intentis reparar aparells, cables o connexions sense desconnectar-los de la xarxa 

elèctrica. 

- Hi ha aparells, com la televisió, que és perillós tocar els circuits interiors fins i tot quan estan 

desconnectats. 

- Abans d'utilitzar qualsevol aparell elèctric cal llegir les instruccions del fabricant i seguir-ne estrictament 

les indicacions d'ús i manteniment. 

- No intentis connectar joguines o aparells a tensions superiors a les indicades pel fabricant. 

- Abans de connectar res que tu hagis muntat, assegura't que no hi hagi cap curtcircuit i que la tensió és la 

indicada. 

- No toquis mai cap part d'un aparell sense aïllament o conductor elèctric sotmès a tensió. 

- No introdueixis objectes metàl·lics als forats dels endolls.  

- No introdueixis a l'aigua cap aparell connectat. 
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5- TIPUS DE CONNEXIONS 

Hi ha materials pels quals els electrons en moviment circulen sense cap dificultat, 

mentre que altres no ho permeten. La matèria en qualsevol dels seus estats : sòlid, 

líquid i gas; pot permetre la conductivitat elèctrica. 

 

 

5.1- Conductors 

són els materials que tenen una resistivitat elèctrica molt baixa, és a dir ofereixen una menor resistència als pas del 

corrent elèctric i per tant deixen passar els electrons amb facilitat. Els electrons es mouen fàcilment en els metalls 

com la plata, el coure, l'alumini o l'or entre molts altres perquè formen una fina capa superficial en la que es 

desplacen molt bé.  

5.2- Aïllants 

són materials que tenen una resistibilitat alta, dificulten doncs el pas dels electrons. En són bons exemples la fusta, 
el plàstic, la llana, la ceràmica, el suro, el cautxú, el guix,....  

5.3- Semiconductors 

són materials que en principi es comporten com aïllants però variant les condicions de temperatura o afegint 
impureses d’altres materials es poden comportar a com conductors. És el cas del silici o del germani, materials 
bàsics en els components electrònics. 

 

 

6- TIPUS DE CORRENT ELÈCTRIC 

 

Segons el sentit convencional, el corrent circula des del pol positiu fins al pol 

negatiu del generador, però com que el corrent elèctric és un flux d'electrons, el 

sentit real de circulació va del pol negatiu cap al positiu. 

Tot i això es continua utilitzant el sentit convencional per tal de descriure la circulació del corrent en un circuit. 

 

Segons quin sigui el moviment de les càrregues, podem classificar el corrent elèctric en dos tipus:  

 

6.1- Corrent continu (CC) 

Les càrregues sempre circulen en el mateix sentit. És el cas de les piles i de les bateries de la major 

part dels aparells electrònics. Sempre tenen la polaritat definida. 
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6.2- Corrent Altern (CA) 

Les càrregues en mouen en sentits contraris, alternativament amb una freqüència o ritmes 

determinats. És el cas de la xarxa elèctrica domèstica que ens subministra un corrent altern de 

220 V a 50 oscil·lacions per segon (50 Hz) i on s'endollen els electrodomèstics. 

 

 

 

 

7- MAGNITUDS ELÈCTRIQUES 

MAGNITUD SÍMBOL UNITAT SÍMBOL 
ENERGIA E Joule J 

CÀRREGA ELÈCTRICA Q Coulomb C 

POTÈNCIA P Watt W 
TENSIÓ/VOLTATGE/DIFERÈNCIA 
DE POTENCIAL (ddp) 

V Volt V 

INTENSITAT I Ampere A 

RESISTÈNCIA R Ohm Ω 
TEMPS t segon s 

 

TAULA D’EQUIVALÈNCIES 

1 W 1 J/s 
1 KW 1 000 w 

1 KWh 1 000 W x 3 600 s = 3 600 000 J 
1 CV 736 W 

1 mA 10 -3 A 
1 μA 10-6 A 

1 nA 10-9 A 

1 pA 10-12 A 
1 KV 103 V 

1 MV 106 V 
1 GV 109 V 
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8- CÀRREGA ELÈCTRICA 

La càrrega elèctrica (Q) és la magnitud física que es mesura en coulombs (C). Un C equival a la càrrega elèctrica  
que tenen 6,3 · 1018 electrons. En el medi natural les càrregues del mateix signe es repel·leixen, mentre que les de 
signe contrari s'atrauen. Aquest fet va permetre el desenvolupament de les piles i generadors que són els 
dispositius que provoquen el moviment de les càrregues elèctriques per un material. Així doncs:  

Q = I * t 

 

 

 9- INTENSITAT DEL CORRENT 

La intensitat del corrent elèctric és una magnitud que ens indica si el corrent és gran o petit. Es defineix com la 
quantitat de càrrega elèctrica que passa per la secció d'un conductor cada segon. La seva unitat és l'Ampere i 
equival al pas de6,3 · 10 18 electrons per segon. 

Així doncs, podem deduir que  1A = 1C/s 

En l'ampliació d'aquests dos cables podem veure que en el primer hi circulem més electrons que en el segon, per 
tant la intensitat del corrent és més gran 
al primer cable que al segon. 

És la quantitat de càrrega elèctrica (Q) 
que circula per un material per unitat de 
temps, és a dir: 

I = Q / t 

Com més gran sigui la intensitat elèctrica que necessita un aparell per funcionar, més gran serà el seu consum, per 
tant la despesa elèctrica serà major i la pila s'acabarà abans. Per tant ens interessa que la intensitat elèctrica que 
travessa un circuit sigui el més petita possible. 
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10- VOLTATGE, TENSIÓ O DIFERÈNCIA DE POTENCIAL (ddp) 

 

La tensió elèctrica d'un generador és similar a la tensió elàstica d'una molla, com més 

comprimida està la molla més tensió elàstica té i per tant més fort pot empènyer quan 

és alliberada. 

Quan tenim dos cossos carregats amb càrregues de signe diferent o amb un nombre 

diferent de càrregues elèctriques, diem que entre ells existeix una tensió elèctrica. 

 

Quan la tensió la mesurem entre dos cossos carregats com poden ser els fils d'una línia 

elèctrica o un endoll, li diem diferència de potencial (ddp). 

Quan la tensió la mesurem en els borns d'un receptor (bombeta, motor, ..) li diem caiguda de tensió. 

Quan la tensió la mesurem entre els borns d'un generador li diem força electromotriu (f.e.m.). 

 Aquesta força electromotriu coincideix amb un paràmetre elèctric mesurable: el voltatge o tensió o diferència de 

potencial (ddp). Per tant: 

 

V = E / Q 

 

 

11- LA RESISTÈNCIA ELÈCTRICA 

No tots els cossos deixen passar el corrent elèctric amb 
la mateixa facilitat a través seu. 

En uns el corrent passa fàcilment, mentre que en altres 
hi passa amb molta dificultat o fins i tot no hi passa. 

Per tant la resistència és l'oposició que ofereixen els 
components d'un circuit al pas del corrent elèctric. 

Si fem una comparació entre l'electricitat i l'aigua, la 
resistència d'un component elèctric és comparable a la 
reducció en la secció d'una canonada d'aigua.  

L'aigua fluirà per la canonada però amb menor quantitat, en el cas d'un circuit elèctric si un component ofereix 
molta resistència reduirà la quantitat de corrent que circula per aquest. 
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El xoc dels electrons amb els 
àtoms del material es tradueix en 
un escalfament del material.  

Tots el elements d'un circuit 
ofereixen resistència, però 
normalment l'aparell receptor és 
el que n'ofereix més. Els cables i el 
generador han de tenir-la molt 

baixa i a efectes pràctics es considera nul·la. 

La resistència d'un cos depèn de dos factors: el material de que està format i de la seva forma (gruix i llargada). Els 
cables que són els responsables de conduir el corrent des del generador fins al receptor per tant han d'estar 
construïts amb un material de molt baixa resistència ja que un cable curt i gruixut oferirà menys resistència que un 

de llarg però molt prim. 

Aquesta magnitud depèn del tipus de material, de 
la longitud i de la secció del mateix. La seva unitat 

de mesura és l'Ohm i s'expressa amb la lletra 

grega omega amb majúscula (Ω). 

 

  

 

 

12- LA LLEI D’OHM 

Georg Simon Ohm, al segle XIX va descobrir la relació existent entre les tres magnituds 
elèctriques que hem vist fins ara: la Resistència, la Intensitat i el Voltatge. 

En tancar un circuit, el corrent elèctric circula a través dels seus components, però la 
intensitat depèn bàsicament de dos factors: 

1- Com més elevada sigui la tensió que s'apliqui al circuit, de més energia disposarà per fer 
circular els electrons. 

2- Si en el camí trobem una resistència elevada, la intensitat del corrent serà  feble, encara que l'energia que els 
impulsa, la tensió sigui elevada. Tot i això si la resistència és baixa, la intensitat serà alta encara que la tensió sigui 
baixa. 

Aquesta relació entre les tres magnitud es coneix com la LLEI D'OHM i estableix que: 

I = V / R                                  
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13- LA POTÈNCIA 

Quan sentim que algú diu que una moto és més potent que una altra, ens poden estar dient que una corre més 
que l'altra. Un motor més potent que l'altre vol dir que gira més ràpid o que pot suportar esforços més grans. 

Les màquines o aparells que funcionen amb electricitat tenen el mateix comportament.  

És, per tant, una de les característiques dels receptors. És la relació del pas de l'energia per unitat de temps, és a 
dir la quantitat d'energia entregada o absorbida per un element en un temps determinat.  

Ens indica, per tant, la capacitat d'una màquina per a realitzar la seva funció amb més o menys rapidesa, una estufa 
escalfarà més ràpidament una habitació com més gran sigui la seva potència o bé una bombeta farà més o menys 
llum segons la potència que tingui. 

Així doncs, la rapidesa i/o intensitat amb que un receptor transforma l'energia depèn de la seva potència. 

Quan un corrent elèctric flueix per un circuit pot convertir aquesta energia 
elèctrica en un altre tipus d'energia útil com calor, só, llum, moviment, ...  
  
La potència d'un receptor està directament relacionada amb el Voltatge i la 
Intensitat amb què l'alimenta el circuit. La seva unitat de mesura són els 
Watts (W). 

P = V · I                                         

 

14- FÓRMULES ELÈCTRIQUES 

MAGNITUD SÍMBOL UNITAT FÓRMULA 
 
INTENSITAT 

 
I 

 
Ampère (A) 

I = Q / t 

I = P/ V 

I = V / R 

 
VOLTATGE 

 
V 

 
Volt (V) 

V = E / Q 

V = I * R 

V = P / I 

RESISTÈNCIA R Ohm (Ω) R = V / I 

R = p*l/S 

CÀRREGA ELÈCTRICA Q Coulomb (C) Q = I * t 

POTÈNCIA P Watt (W) P = E / t 

P = V * I 

ENERGIA E Joule (J) E = V * Q 

E = V * I * t 

 


