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Objectius generals de la matèria 

L’alumne/a, en acabar el curs ha de ser capaç de: 

1. Identificar i analitzar la funció i el comportament dels circuits elèctrics i dels seus 

elements dins el seu entorn d’aplicació –generadors, receptors, aparells de mesura, de 

control i de comandament– tot considerant les seves característiques tècniques. 

2. Aplicar les lleis generals de l’electricitat i de l’electromagnetisme per tal de realitzar 

els càlculs i representacions gràfiques d’aparells i circuits elèctrics. 

3. Seleccionar correctament els elements o components de valor adequat d’acord amb la 

seva funció i connectar-los correctament per tal de formar un circuit característic 

d’aplicació habitual. 

4. Mesurar les magnituds elèctriques dels circuits i aparells elèctrics utilitzant els 

instruments i connexions adients i expressar els resultats amb les unitats corresponents. 

5. Usar les eines, els aparells i els instruments, en les aplicacions electrotècniques, tot 

respectant les reglamentacions tècniques i les normes de seguretat corresponents. 

6. Participar activament i coordinada en la realització d’un projecte en equip. 

7. Resoldre petits circuits d’aplicació habitual, mitjançant el disseny, la selecció de 

components, el muntatge i la realització d’assajos necessaris per verificar el seu 

funcionament. 

8. Dibuixar esquemes de circuits i plànols d’instal·lacions i equips elèctrics 

característics, respectant i emprant la normativa internacional sobre l’ús de la 

terminologia, els símbols i les representacions gràfiques. 

9. Valorar la incidència que comporta l’execució d’un projecte en el cost econòmic, en 

el medi ambient i en la societat i avaluar la seva rendibilitat i viabilitat. 

  

Objectius terminals 

1. Analitzar qualitativament i quantitativa el comportament d’un circuit en corrent 

altern, en sistemes monofàsics i trifàsics equilibrats, aplicant els mètodes numèrics i 

gràfics d’anàlisi de circuits. 

2. Mostrar coneixement dels tipus, les característiques i la representació de la potència 

elèctrica en corrent altern, i també de la interdependència amb el factor de potència. 

3. Interpretar les característiques dels materials, components i màquines elèctriques en 

catàlegs, manuals tècnics i, si s’escau, en les plaques de característiques. 

4. Enunciar les lleis bàsiques del magnetisme i de l’electromagnetisme. 
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5. Descriure el comportament dels components elèctrics passius bàsics en el règim 

permanent, tant en corrent altern com en corrent continu, i qualitativament en règim 

transitori en corrent continu. 

6. Descriure la funció, la connexió dels instruments de mesura: voltímetre, amperímetre, 

vatímetre, òhmetre i oscil·loscopi, i mesurar cada magnitud elèctrica amb l’instrument 

adequat. 

7. Dissenyar circuits elementals de les aplicacions elèctriques més representatives, 

incorporant les proteccions adients, elaborant les informacions tècniques i els esquemes 

corresponents i emprant la terminologia i la simbologia adequades. 

8. Mostrar iniciativa en la resolució de problemes. 

9. Realitzar el muntatge i l’experimentació de circuits a partir d’esquemes, tot 

identificant la terminologia normalitzada dels elements elèctrics d’aparells, circuits i 

instal·lacions. 

10. Identificar i descriure les parts d’una màquina elèctrica i els circuits annexos de 

comandament, control i protecció. 

11. Identificar les característiques d’un transformador elèctric. 

12. Realitzar el procés de muntatge, experimentació i desmuntatge d’un motor elèctric.  

13. Calcular els paràmetres constructius d’un aparell i/o instal·lació elèctrica senzilla i 

elaborar les documentacions tècniques i els esquemes corresponents. 

14. Mostrar coneixement de les propietats i l’ús dels materials –metalls i aïllants– 

utilitzats en electrotècnia. 

15.Analitzar, a un nivell elemental, l’aplicació de les normes i els reglaments referents a 

màquines, materials i instal·lacions , especialment les més representatives del 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

16. Identificar les situacions de risc que comporta el treball en circuits sota tensió 

elèctrica. 

17. Analitzar i contrastar els resultats obtinguts en el disseny, muntatge i 

experimentació de circuits. 

18. Diagnosticar avaries elementals en un circuit elèctric. 

19. Seleccionar a nivell elemental els components, materials i màquines en funció de la 

seva aplicació. 

20. Tenir cura i realitzar el manteniment adequat dels instruments, eines i materials. 

21. Descriure les tècniques de manteniment dels aparells i les instal·lacions elèctriques. 
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22. Utilitzar eines informàtiques per al disseny i la simulació de circuits elèctrics. 

23. Construir un circuit electrònic senzill a partir de l’esquema, tot identificant-ne els 

components i la seva funció. 

24. Explicar el funcionament de circuits i aparells simples que fan ús de l’electricitat per 

a l’enllumenat, l’escalfament i el refredament, el transport i l’automatització, 

assenyalant les relacions i interaccions entre els fenòmens que s’hi produeixen. 

25. Analitzar la incidència de les fonts d’energia en l’economia elèctrica. 

26. Descriure l’impacte ambiental de les centrals generadores d’energia elèctrica. 

27. Valorar la incidència de l’electrotècnia en la millora de la qualitat de vida. 

28. Planificar adequadament les fases d’elaboració d’un treball o una operació tècnica.  

29. Realitzar projectes tant individualment com en el si d’un equip.  

 

Continguts 

Crèdit 1 Electricitat i magnetisme 

Les magnituds elèctriques bàsiques. Definicions, unitats i símbols. Components 

elèctrics passius. Lleis d’un circuit elèctric en corrent continu. Magnituds i lleis generals 

del magnetisme i de l’electromagnetisme. El corrent altern. Generació i circuits 

elementals. Sistemes monofàsics i trifàsics. 

Crèdit 2 Màquines elèctriques. 

La màquina elèctrica. Les conversions electromecàniques. Transformadors estàtics. 

Característiques i aplicacions. Motors de corrent continu i de corrent altern. Principis de 

funcionament, tipus, característiques i aplicacions. Circuits de maniobra. Generador de 

corrent continu i de corrent altern. Característiques i aplicacions. Centrals generadores 

d’energia elèctrica. 

Crèdit 3 Circuits i aplicacions elèctriques i electròniques. 

Distribució i transport de l’energia elèctrica.Instruments i mètodes de 

mesura.Instal·lacions elèctriques.Dispositius de maniobra i protecció en circuits 

elèctrics.Seguretat i reglamentacions tècniques.Components electrònics lineals i no 

lineals.Circuits bàsics d’electrònica.Camps d’aplicació de l’Electrotècnia : il·luminació, 

calor i fred, transport i automatització.  

Procediments 

1. Obtenció i tractament de la informació. 
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Ús de taules i gràfics característics dels materials i elements elèctrics. Elaboració de les 

informacions tècniques d’un aparell o una instal·lació elèctrica. Aplicació de models 

físics per deduir i analitzar el comportament dels circuits. Ús de les eines informàtiques 

per a l’obtenció i tractament de la informació. 

2. Representació i interpretació gràfica. 

Interpretació de dades. Interpretació i utilització de la simbologia normalitzada. 

Reconeixement de circuits en esquemes d’instal·lacions elèctriques habituals. 

Representació gràfica de paràmetres elèctrics. 

3. Anàlisi d’aparells i circuits elèctrics. 

Ús dels instruments de mesura. Identificació i caracterització funcional dels blocs i 

components d’un circuit. Anàlisi i contrastació de magnituds en elements i circuits i, 

entre valors calculats i valors mesurats. Identificació de les situacions de perill. 

4. Disseny i muntatge d’aparells i circuits elèctrics. 

Disseny d’un circuit a partir d’una necessitat específica. Projecció, muntatge i 

desmuntatge de conjunts i circuits. Experimentació i aplicació de circuits. 

Valors, normes i actituds 

1. Sobre la tecnologia. 

Atenció als lligams de la tecnologia amb altres disciplines. Sensibilització pels 

progressos tecnològics i llurs antecedents històrics. Respecte i acceptació de les 

convencions i normes internacionals. Rigor en l’ús del lèxic tecnològic. 

2. Sobre el treball. 

Observació, constància responsabilitat i respecte a les normes de seguretat i autocrítica 

en el treball individual. Iniciativa per proposar solucions i projectes, i receptivitat envers 

els procedents dels altres. Disposició per al treball en grup. Correcció en l’ús i 

manteniment d’eines, instruments i aparells. 

3. Sobre l’entorn. 

Respecte a la seguretat de les persones, dels aparells i de les instal·lacions. Valoració 

crítica de les diferents formes de generació de l’energia elèctrica i la seva incidència en 

l’economia, la qualitat de vida i el medi ambient. 

 

 

Temporització 
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La durada de cada crèdit és de 35 hores lectives, incloent-hi les hores dedicades als 

controls escrits i avaluació. A títol orientatiu es dóna la durada que es pot dedicar a 

cadascuna de les unitats. 

Crèdit 1. Electricitat i 

magnetisme 

Crèdit 2. Màquines 

elèctriques 

Crèdit 3. Circuits i 

aplicacions elèctriques i 

electròniques 

 

1.L’electricitat i el circuit 

elèctric(5) 

2.Lleis bàsiques del circuit 

elèctric(7) 

3.Magnetisme i 

electromagnetisme(7) 

4.Components elèctrics 

passius(4) 

5. El corrent altern(9) 

 

1.Les màquines elèctriques i 

els motors de corrent 

continu (7) 

2.Els generadors de corrent 

continu (6) 

3.Motors de corrent altern 

(6) 

4.Generadors de corrent 

altern (6) 

5.Transformadors estàtics 

(6) 

 

1.Generació, transport i 

distribució de l’energia 

elèctrica (4) 

2.Instal·lacions elèctriques 

(5) 

3.Sistemes electrònics 

analògics (9) 

4.Sistemes electrònics 

digitals (9) 

5.Camps d’aplicació de 

l’electrotècnia (5) 

 

Criteris d’avaluació 

- Exàmens sobre els coneixements teòrics (90%) 

- Exercicis i activitats encomanades regularment (5%)  

- Hàbits i actitud de responsabilitat en les tasques encomanades (5%) 

 

Llibre de text 

Electrotècnia 

Editorial Donostiarra 

Autor: José Luis Valentín Labarta 

Altres materials: Fotocòpies d’altres llibres de text recopilats pel professor 

 


