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Introducció

En el mòdul d’“Electrotècnia” s’exposa l’aplicació en el món real de les lleis físi-
ques que descriuen l’electricitat i l’electromagnetisme. Tot això servirà com a base
per poder assolir les competències generals del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques
i Automàtiques, és a dir, fer instal·lacions d’infraestructures de telecomunicació
en edificis, instal·lacions de baixa tensió, de màquines elèctriques i de sistemes
automàtics, tenint en compte les normatives, els reglaments i els protocols de
seguretat, i fer-ne el manteniment.

En la unitat “Càlculs en circuits elèctrics de corrent continu” es descriuen els
processos de generació d’energia elèctrica i els materials que intervenen en el
tractament d’aquest tipus d’energia. També es fa una revisió de les lleis bàsiques
de l’electricitat i dels paràmetres i les magnituds més importants dels circuits
elèctrics, particularitzats per a corrent continu.

En la unitat “Electromagnetisme” s’estudien les interrelacions entre els camps
magnètics i l’electricitat, com a base per entendre els processos de generació
d’electricitat i la transformació de tensió.

La unitat “Càlculs de circuits de corrent altern monofàsic” conté la descripció del
comportament en corrent altern dels diferents components bàsics dels sistemes
elèctrics. També s’hi aprèn el tractament matemàtic dels circuits de corrent altern
i els diferents paràmetres i magnituds que hi intervenen.

En la unitat “Càlculs en sistemes trifàsics” s’introdueixen els sistemes trifàsics
d’altern i es comparen amb els sistemes monofàsics. També s’hi aprèn el
tractament matemàtic que s’ha de fer dels sistemes de tres fases i les magnituds i
els paràmetres més representatius.

En la unitat “Màquines de corrent continu” es descriu el comportament, les ca-
racterístiques i les aplicacions més importants de les màquines rotatives (motors)
que es fan servir en corrent continu, i també els paràmetres més importants i les
operacions primordials d’aquest tipus de màquines.

En la unitat “Màquines de corrent altern i transformadors” es descriu el com-
portament, les característiques i les aplicacions més importants de les màquines
rotatives (motors) que es fan servir en corrent altern, i també els paràmetres
més importants i les operacions primordials d’aquest tipus de màquines. A més,
també es fa una revisió de les característiques i les aplicacions del transformadors,
entesos com a màquines elèctriques.

En la unitat “Seguretat en instal·lacions electrotècniques” es fa una revisió exhaus-
tiva dels protocols i les normes de seguretat que s’han de seguir en tota instal·lació,
i també dels perills associats al treball amb electricitat.

Per treballar degudament els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent
les activitats i els exercicis proposats.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Corrent continu i electromagnetisme

1. Realitza càlculs en circuits elèctrics de corrent continu, aplicant principis i
conceptes bàsics d’electricitat.

2. Reconeix els principis bàsics de l’electromagnetisme, descrivint les interac-
cions entre camps magnètics i conductors elèctrics i relacionant l’experièn-
cia de Faraday amb el principi de funcionament dels generadors elèctrics.

Corrent altern

1. Realitza càlculs en circuits elèctrics de corrent altern (CA) monofàsic,
aplicant les tècniques més adequades.

2. Realitza càlculs de les magnituds elèctriques bàsiques d’un sistema trifàsic,
reconeixent el tipus de sistema i la naturalesa i el tipus de connexió dels
receptors.

Màquines elèctriques

1. Reconeix les característiques de les màquines de corrent continu efectuant
proves i descrivint-ne la constitució i el funcionament.

2. Reconeix les característiques de les màquines rotatives de corrent altern fent
càlculs i descrivint-ne la constitució i el funcionament.

3. Reconeix les característiques dels transformadors efectuant assajos i càlculs
i descrivint-ne la constitució i el funcionament.

Seguretat en instal·lacions electrotècniques

1. Reconeix els riscos i els efectes de l’electricitat i relacionar-los amb els dis-
positius de protecció que s’han d’emprar i amb els càlculs d’instal·lacions.
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Continguts

Corrent continu i electromagnetisme

Unitat 1

Càlculs en circuits elèctrics de corrent continu

1. Introducció i conceptes generals de l’electricitat

2. Teoria de circuits

3. Condensadors i mesures elèctriques

Unitat 2

Electromagnetisme

1. Conceptes generals de l’electromagnetisme

2. Lleis i experiments de l’electromagnetisme

Corrent altern

Unitat 3

Càlculs de circuits de corrent altern monofàsic

1. Introducció als circuits de corrent altern

2. Càlculs i paràmetres en corrent altern

Unitat 4

Càlculs en sistemes trifàsics

1. Característiques dels sistemes trifàsics

2. Càlculs i paràmetres en sistemes trifàsics

Màquines elèctriques

Unitat 5

Màquines de corrent continu

1. Generadors i motors de corrent continu

2. Control i paràmetres de màquines de corrent continu
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Unitat 6

Màquines de corrent altern i transformadors

1. Màquines rotatives de corrent altern

2. Transformadors

Seguretat en instal·lacions electrotècniques

Unitat 7

Seguretat en instal·lacions electrotècniques

1. Riscos i normativa de seguretat

2. Proteccions i aïllaments


