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Magnituds elèctriques bàsiques

1. La Intensitat de corrent elèctric

És la quantitat de  càrregues elèctriques per una unitat de 
temps que travessen un material o circuit.  Es deu al moviment 
d'electrons dins d'un material.

La seva unitat es l’Amper (A)

Es mesura amb un amperímetre



2. La Tensió o Diferència de Potencial

La Diferència de potencial, és la força encarregada de fer que 
es desplacin els electrons a través del conductor. Es designa 
per la lletra V, es mesura en Volts (V) amb el Voltímetre



3. La Resistència

Es la dificultat que enfereixen els diferents materials al pas del 
corrent, la seva mesura és l´ohm (Ω) . Si els valors de la 
resistència són grans s’utilitzen el quiloohm (KΩ) i el 
megaohm (MΩ)

1kΩ = 1.000 Ω 1MΩ=1.000.000Ω



La resistència elèctrica es mesura amb  el ohmnímetre 

La resistència elèctrica que tenen els materials depèn: 

1. De la naturalesa del material: Hi ha materials que son molt conductors de l’ electricitat 

i hi ha materials que no son conductors, son aïllants. 
2. De les dimensions del materials, tant de la seva longitud com de la seva gruixa. Quan 

més longitud i gruixa, més resistència elèctrica. 

Aquesta relació s’expressa amb la fórmula: 

l= longitud en m ; s= secció en mm;  

p=Resistivitat en Ωmm2/m  - Aquest valor depèn del tipus de material i de la 
temepratura





Llei d’Ohm

La intensitat ( I ) del corrent elèctric que circula per un circuit  
és directament proporcional a la tensió (V) entre els extrems 
del conductor.

És a dir:
Si augmenta la tensió V, augmenta la intensitat I.

Si disminueix la tensió V, disminueix la intensitat I.

I = V : R



La Potència Elèctrica

La potència elèctrica mesura  la quantitat d'energia elèctrica 
que un receptor consumeix en un temps determinat.  La seva 
unitat és el watt (W), un quilovat, 1 kW = 1000 W.

Donat un receptor elèctric (bombeta, motor, resistència) sotmès a un voltatge V 

i pel qual circula una intensitat de corrent I, la potència que consumeix és:

P = I x V

 P= Potencia (watt), I= Intensidad (amper), V= Voltatje (volts)



Energia Elèctrica

A les nostres cases paguem el "rebut de la llum" depenent de la quantitat d'energia elèctrica 

que consumim. Pagarem més o menys depenent dels electrodomèstics connectats durant un 
temps donat. 

Aquesta energia elèctrica que nosaltres consumim s'ha produït en algun tipus de central de 
producció d'energia. 

Allà han transformat una altra forma d'energia en energia elèctrica. La unitat d'energia 
elèctrica més utilitzada és el quilowatt per hora (kW · h) i es defineix com l'energia 
consumida per un aparell d'1 kW de potència funcionant durant 1 hora. L'expressió 
matemàtica de l'energia és:

E = P x t

E = Energia (KWh), P = Potència (Quilowatts), t = temps (hores)



Calcula l’energia consumida al mes per una bombeta de 60W que 
fa llum durant 6 hores al dia.

E= P·t = 60W · (30 · 6)h = 10.800 Wh = 10,8kWh  

Calcula el cost econòmic si el preu del KWh es 0,047€/KWh

€= 10,8kWh  · 0,047€/KWh = 0,50€



Potencia dels electrodomèstics 



Magnetisme

És una de les forces fonamentals de la naturalesa. La 
manifestació més coneguda del magnetisme és la força 
d'atracció o repulsió que actua entre els materials 
ferromagnètics com el ferro, el níquel, el cobalt i els seus 
aliatges. Però en realitat tots els materials són influenciats per 
la presència d'un camp magnètic

Línies de camp 
d’un camp 
magnètic



Electromagnetisme

L'electromagnetisme és la part de la física que estudia els 
camps electromagnètics. El camp magnètic es produeix pel 
moviment de les càrregues elèctriques, com per exemple en el 
cas del corrent elèctric.  Quan circula corrent elèctric per un 
fil conductor, es crea un camp magnètic. 

El camp magnètic produeix una força magnètica del mateix 
tipus que la dels imants.




