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Introducció

Els models energètics actuals estan en crisi i tothom parla de les energies
renovables com una manera de contribuir a la sostenibilitat del medi natural sense
renunciar als nivells actuals de producció i confort.

Actualment les polítiques econòmiques dels països més avançats aposten per ma-
neres d’incentivar les energies renovables en contrast amb les energies tradicionals
i no respectuoses amb el medi ambient. Dins d’aquestes energies renovables es
troba l’energia solar fotovoltaica.

En el nostre entorn mediterrani gaudim de força hores de sol al dia i estem en
disposició d’aprofitar aquesta font d’energia natural. És en aquest context que es
crea la necessitat de formació detècnics elèctrics en instal·lació i manteniment
d’instal·lacions solars fotovoltaiques per donar solució a la demanda actual de
professionals per cobrir aquest tipus d’instal·lacions.

El tema objecte d’aquest recull didàctic és, doncs, innovador, i la seva implantació
es preveu progressiva amb el pas del temps. La tecnologia ha tingut un paper
important en la seva implantació, i s’han desenvolupat nous materials per fer
que el cost de les inversions sigui cada dia més reduït i, conseqüentment, les
amortitzacions siguin més ràpides.

En la unitat “Muntatges d’instal·lacions solars fotovoltaiques” veureu els principis
de l’energia solar; també s’hi descriuen els elements que intervenen en aquestes
instal·lacions, i se’n fa el dimensionament i càlculs.

En la unitat “Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques” treballareu el
manteniment i reparació d’aquestes instal·lacionssegons les normes de prevenció
de riscos laborals i de protecció ambiental.

Durant la realització d’aquest mòdul l’alumnat rebrà uns materials didàctics per
fer unes pràctiques que l’ajudaran a assolir-ne els objectius.

Aquest mòdul finalitza amb una jornada tècnica que es realitza les darreres
setmanes del curs, on es treballen tots els procediments i actituds que ha de
conèixer un tècnic per a una formació correcta.

Per seguir sense dificultats aquest mòdul, es recomana tenir coneixements previs
d’electrotècnia i electrònica analògica i digital.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

1. Identifica els elements que configuren les instal·lacions d’energia solar
fotovoltaica, analitzant el seu funcionament i característiques.

2. Configura instal·lacions solars fotovoltaiques justificant l’elecció dels ele-
ments que la conformen.

3. Munta els panells solars fotovoltaics acoblant els seus elements i verificant,
en el seu cas, el seu funcionament.

4. Munta instal·lacions solars fotovoltaiques interpretant documentació tècni-
ca i verificant el seu funcionament.

5. Reconeix les condicions de connexió a la xarxa de les instal·lacions solars
fotovoltaiques atenent a la normativa.

6. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental
en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, identi-
ficant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

1. Manté instal·lacions solars fotovoltaiques aplicant tècniques de prevenció i
detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.
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Continguts

Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Unitat 1

Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

1. Principis bàsics de l’energia solar

2. Elements de les instal·lacions fotovoltaiques

3. Dimensionament i càlculs de les instal·lacions fotovoltaiques

Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Unitat 2

Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

1. Manteniment i reparació de les instal·lacions

2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental


