ELECTROTÈCNIQUES
2016/2017

1. Introducció:
La formació teòrica i pràctica dels instal·ladors elèctrics o electricistes és tot
allò referit a la instal·lació, el manteniment i els serveis on es facin

servir els

materials i equips disponibles comercialment.
Els instal·ladors elèctrics/electricistes treballen principalment en el disseny,
instal·lació, posada en funcionament, proves i manteniment d’instal·lacions
elèctriques en habitatges, oficines, edificis comercials, agricultura, escoles,
hospitals i entorns industrials simples.

2. Objectius:
•
•
•

•

•
•

Promocionar i potenciar la formació professional.
Estimular l’alumnat de formació professional en el seu rendiment
acadèmic i professional.
Impulsar els estudis de formació professional i difondre les bones
pràctiques dels alumnes als centres educatius i en la societat en
general.
Reconèixer i estimular la feina del professorat en els centres educatius
de formació professional, així com col·laborar en la seva actualització
cientificotècnica.
Potenciar la relació entre els centres educatius i les empreses.
Proporcionar un punt de trobada entre l’alumnat, el professorat i les
empreses relacionades amb el seu sector.

3. Requisits dels participants:
•
•

•

•
•

Tenir, com a màxim, 21 anys complerts abans de dia 31 de desembre de
2016.
Cursar algun dels cicles següents:
o
CFGM d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques
o
CFGS de Sistemes electrotècnics i automatitzats
Estar matriculats en ensenyaments de formació professional
corresponents als cicles anteriors a algun centre públic de les Illes Balears
durant el curs acadèmic 2016-2017.
Tenir els coneixements necessaris per a dur a terme el treball pràctic en
què constaran les proves.
Anar acompanyats, el dia de la competició, del professor que l’ha preparat,
o un altre en el seu lloc que desenvolupi la tasca de tutor.
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•

Haver realitzat la inscripció dels participants i els seus tutors d’acord a les
bases de la convocatòria general i dins els terminis establerts.

4. Inscripció:
• Cada centre presentarà un únic participant.
• El centre haurà de presentar la següent documentació:
o Formulari d’inscripció signat per l’alumne/a i el professor/a
acompanyant. També haurà de dur el vist-i-plau del director i el
segell del centre.
o Certificat de matrícula de l’alumne del curs escolar 2016-2017 i en el
cicle formatiu corresponent, signat per la direcció del centre.
o Fotocòpia del DNI de l’alumne/a o document identificatiu
equivalent.
o Fotografia de carnet del professor i de l’alumne escanejada, a
l’adreça de correu electrònic especificat més avall.
o Aquesta passa ja ha d’estar efectuada el dia de la publicació d’aquest
test Project.
• Per a qualsevol qüestió tècnica i/o dubtes relacionats amb la prova i la
seva logística us podeu adreçar a la següent adreça de correu i o
directament al coordinador. cjaume@iesarxiduc.net.

5. Lloc i data de la celebració de la prova:
La competició es durà a terme el dimarts 22 de novembre de 2016. El centre que
acull l’Skill d’Instal·lacions elèctriques és el IES Llucmajor.

Adreça

C/ Gràcia, 73. 07620 Llucmajor

Telèfon

971 660 052

Fax

971 660 004

Correu electrònic iesllucmajor@educacio.caib.es
Desplaçaments:
El centre organitzador de la prova serà l’encarregat de posar-se en contacte per
els participants de les altres illes, i els disposarà dels bitllets d’avió, allotjament i
trasllats. El desplaçament a Mallorca tindrà lloc el capvespre abans de la prova ,
fent nit a Mallorca i la tornada es disposarà el mateix dia de la prova, teniu en
compte que es farà a darrera hora per si s’allarga la prova.
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6. Indumentària:
La indumentària dels participants serà l’adequada a l’especialitat d’electricitat.
El competidors rebran una samarreta durant la competició, a més d'unes botes
de seguretat. Cada tutor haurà de comunicar, al coordinador de Skills la talla de
la samarreta i el nombre de sabata de cada alumne participant, al correu
cjaume@iesarxiduc.net indicant el nom de l’alumne i centre de procedència.
Per favor es recomana venir amb roba còmoda, ja que la durada de la prova serà
el matí i la tarda.

7. Materials i eines que han de dur els participants:
Cada participant haurà de dur les eines necessàries per a poder dur a terme

la

prova i haurà de complir amb les normes de seguretat. No es podran fer servir
eines electròniques de tall, ni atornilladores elèctriques, només es podran fer
servir decapadors per a fer les corbes del tub i taladres amb corona per a fer els
forats de les capses. Es recomana també portar un joc de llimes a més de les
eines bàsiques d'electricista. També necessitaran una grimpadora de RJ45 i unes
alicates de punteres per la realització del quadre elèctric.
Es recomana que cada centre porti les eines, però l'organització disposarà
d'unes quantes que podran ser utilitzades per a qualsevol membres, però
malauradament aquestes no seran suficients per a tots els alumnes.
En qualsevol moment l’organització podrà revisar que les eines dels
participants compleixen amb aquesta condició i podrà retirar de la competició
eines si el jurat auxiliar delibera que no compleixen amb el reglament de la
competició i/o les normes de seguretat adients.

8. Normativa de seguretat:
Totes les proves s’hauran de realitzar seguint les normes de seguretat i
higiene en el treball d’acord amb l’especialitat d’electricitat.
Els participants hauran d’utilitzar els Equips de Protecció Individual (EPI) que
garanteixin que el desenvolupament de la prova es realitzi respectant les
normes de seguretat establertes per a aquest skill, es dotarà als alumnes d’unes
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botes de seguretat i es proporcionaran ulleres protectores si escau.

9. Equipaments:
L’organització s’encarregarà de proporcionar als participants e l s materials i
els productes necessaris per a dur a terme la prova pràctica.

10. Descripció de la prova:
La prova està descrita a continuació i també en els annexes adjunts:
Plànol topogràfic de la prova , no disposa de cotes però està a escala, el dia de la
prova disposarà de les cotes necessàries per a la realització del muntatge.
Esquema elèctric i connexionat, detallat amb els mecanismes de protecció i les
connexions del Logo, no es disposa del programa del Logo, ja que estarà
programat i testejat per a les funcions que ha de realitzar.
Relació de material de la prova: s’adjunta una acurada relació de material
necessària pel desenvolupament de la prova amb la seva designació comercial,
per a la qual qüestió no s’adjunten les característiques tècniques d’aquets, ja
estan a la vostra disposició a les pàgines dels diferents fabricants.
El muntatge consisteix en la utilització de relés programables en el àmbit
domèstic, per augmentar el confort i la seguretat de les instal·lacions elèctriques
convencionals.
En aquest cas el muntatge que proposem als alumnes està controlat per un relé
programable del tipus Logo de Siemens per mitjà del qual controlarem diferents
circuits d'un habitatge.
CIRCUIT
Enllumenat

US
Enllumenat jardí

Control de
tendals
(Simulació)
Calefacció
(Simulació)
Endolls
convencionals

Puja/baixa i
seguretat vent
Control de
calefacció
Usos diversos

ENTRADA
Polsadors
Interruptor
crepuscular
Anemòmetre
Polsadors de
Pujada i baixada
Termòstat
No controlat
Logo
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SORTIDA
Bombeta
Pilots Puja/Baixa
Pantalla Logo
Pilot vermell de
carril DIN on/off
Directament de
la protecció 16 A.

Aquest muntatge consisteix en una prova de mecanitzat d'instal·lacions de
superfície a les instal·lacions elèctriques. Conté una part en canal protectora i
una altre en tub respecte de les cotes presentades el dia de la competició, per a
no penalitzar es tolerarà una errada no superior als 2 mil·límetres.
La complexitat de la prova consisteix en realitzar el muntatge en un temps
determinat, seguint les indicacions descrites als plànols i esquemes adjunts, per
tal que la prova funcioni. Tot això seguint les normes de seguretat segons la
normativa d'aplicació i fent un aprofitament òptim dels materials de muntatge a
més de mantenir un ordre i higiene apropiada del lloc de treball durant el
transcurs de la prova.
Aquesta prova es caracteritza per la intencionalitat que els diferents materials
que la composen siguin molt comuns i econòmics en el mercat de material
elèctric, però a l'hora oferir una visió poc comú de com aquest material pot
augmentar la confortabilitat de les nostres llars.
Els elements de fixació tant de la canal com del tub i dels diferents elements de
la prova hauran d’oferir una fixació consistent i d’acord amb les indicacions dels
fabricants. Les fixacions per tub H es posaran a l'entrada i sortida de cada
element i abans i després de cada corba i a una distancia no superior a trenta
centímetres entre ambdues grapes.
Totes connexions als diferents elements de protecció i a tots situats a dins del
quadre

es

faran

amb

punteres

reglamentaries,

proporcionades

per

l’organització.

12. Desenvolupament de la prova:
Abans de la prova s’assignaran, per sorteig, les cabines a cada un dels
concursants. Es treballarà a un panell vertical de fusta de 1210x1210 mm.
Les eines necessàries són les descrites en el present document si es dubte de la
possible utilització d’alguna eina especial per favor comenta-ho amb

el

coordinador.
El dia de la prova hi pot haver canvis no susceptibles amb el muntatge i amb els
materials degut als canvis que puguin derivar de demores en l’entrega dels
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materials per part dels proveïdors, amb el descrit al present document.

13. Jurat i comitè organitzador:
El Jurat: Estarà format per un jurat principal i un jurat auxiliar, aquest seran els
responsables d’avaluar les proves realitzades i vetllar en tot moment pel
correcte desenvolupament de la prova així com la presa de decisions amb
relacions a aquesta.
El comitè organitzador està constituït per membres de la Conselleria
d’Educació, membres del centre educatiu on es desenvoluparà la prova i el
coordinador

autonòmic

de

l’Skill

d’Electricitat.

Aquest

comitè

no

desenvoluparà tasques d’avaluació de les proves.

14. Avaluació de les proves:
-El jurat és l’encarregat de l’avaluació de les proves.
El jurat principal, estarà format per un membre de la Conselleria d’educació,
un membre d’Asinem i un membre aportat per l’empresa Energema. Tots ells
serà experts en la matèria i faran la seva entrada un cop es donin totes les
practiques per acabades. Aquest comitè serà l’encarregat d’avaluar les diferents
practiques sense saber qui ha estat el seu realitzador, d’acord amb els criteris
de muntatge i les cotes. El jurat principal avaluarà les cabines numerades sense
conèixer a quin centre corresponen. Aquest jurat arribarà quan hagi acabat la
prova i després d’haver retirat els adhesius amb el nom del participant i del
centre.
El jurat auxiliar , estarà tot els temps de la prova a la disposició dels alumnes i
avaluant la higiene en el treball, l’aprofitament dels materials i la realització de
les tasques seguint les normes de seguretat. Un cop els alumnes donin per
acabada la prova seran també els encarregats de comprovar el seu correcte
funcionament i al igual que el jurat principal, també estarà format per un
membre pertanyent a cada una de les corporacions esmentades. Aquest jurat
custodiarà un sobre tancat on hi figurarà la relació entre el nombre de cabina i
el nom de l’alumne que l’ha realitzada i el seu centre educatiu.
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-El jurat disposarà d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció dels apartats
que han de ser objecte de valoració.
-Cada membre del jurat avaluarà cada un dels participants, El jurat principal i
l’auxiliar disposaran d’un qüestionari d’avaluació amb la descripció de
cadascun dels apartats que s’han de valorar.
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Els criteris d’avaluació provisionals s’estableixen d’acord amb la graella següent
Jurat
Jurat
princip
al

Nom
Durada
Instal·laci 6 hores
ó i
muntatge

Avaluació
QUADRE GENERAL
Col·locació dels elements segons
plànol Col·locació segons cotes
Cablejat
Connexió dels cables
CANALITZACIONS
Col·locació segons cotes
Anivellació
Acabat
CAPSES I MECANISMES
Col·locació segons cotes
Anivellament
Acabat
Connexió
CABLEJAT
Colors del conductors segons REBT
Connexió
Acabat
MARCATGE
Identificació al quadre elèctric

Jurat
Auxiliar

Punts
4
6
6
4
8
8
8

6
6
6
6
3
5
6
6

ALTRES
Aprofitament dels materials

3

Neteja i ordre del lloc de feina
Utilització correcta de les eines
Seguretat elèctrica i personal

3
3
3
100

TOTAL PUNTS PROVA
El funcionament del mòdul A es puntua segons els criteris següents:
-Funcionament a la primera: total punts del mòdul A multiplicats per 1.
-Funcionament a la segona: total punts mòdul A multiplicats per 0,80.
-No funcionament: total punts mòdul A multiplicats per 0,50.

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
Tel.: 971 17 78 00 Fax: 971 17 69 03 Web: http://dgfpfp.caib.es

L’ordre final de la classificació serà segons la puntuació obtinguda per cada
participant en finalitzar la competició.

15. Reconeixements:
•

El participant i el seu tutor,

que obtingui la millor puntuació

representarà a les Illes Balears en el campionat d’Espanya de
formació professional SpainSkills 2017, que està previst que es dugui
a terme a Madrid durant el 2017 a data encara per confirmar.
•

El segon classificat es comprometrà a substituir el primer classificat en
cas que el primer no pugui.

•

Tots els participants rebran un diploma expedit per la Direcció General
de Formació Professional i Formació del Professorat certificant la seva
participació en la competició BalearSkills

16. Horari:
L’horari previst per al desenvolupament de la prova serà el següent:
Horari

Contingut

08:30 h

Benvinguda als participants i presentació de la competició

09:00 h

Lliurament de documentació, presa de contacte amb els espais i
amb el material per part de l’alumne i el seu tutor.

9:30 h

Inici de la competició

13:30 h

Pausa per dinar

15:00 h

Continuació de la prova

17:00 h

Finalització de la prova

18:00 h

Comunicació dels resultats i entrega dels reconeixements.
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17. Patrocinis
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18. ANNEXES
- Plànol Topogràfic de la prova.
- Esquema elèctric i de connexionat.
- Relació detallada de material.
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MATERIAL ELÈCTRIC PROVA.
ARTICLE

10431-31
3303002M

DESCRIPCIÓ
QUADRE ELÈCTRIC
CUADRO SUPERFICIE GEWISS GW-40104 24 MOD.
MOD.LOGICO 230RCE DPLY.PU/I/O 115V/230V
INT AUT MAGNET RESID IK60N 2P 25A 6KA CURVA C
INT DIF IID RESID 2P 25A 30mA CLASE AC
INT AUT MAGNET IK60N 2P 16A 6KA CURVA C
INT AUT MAGNET IK60N 2P 10A 6KA CURVA C
PILOTO IIL SIMPLE ROJO - Schneider Electric
CAJA VACIA 2 TALADROS
PILOTO LUMINOSO VERDE
PILOTO LUMINOSO ROJO
BORNA VIKING3 35mm2 PASO-15 VD.AM. - LEGRAND
REGLETA CONEX.NYLBLOC 16MM BL
CLAVIJA ENCHUFE NORMAL TT LAT.SCHUKO 10431-31
- SIMON
MANGUERA 3x2,5 mm2 CABLE 1000 V

27151-65
27472-65
27332-35
75540-39

MECANISMES
PULSADOR LUZ ANCHO S.27 BL-NIEVE 27151-65
BASE 2P TT LAT.SCHUKO+SEG.S.27 BL-NIEVE 27472-65
GRUPO 2 PULS.P/PERSIANA S.27 BL.NIEVE
CONECTOR RJ-45 AMP CATEGORIA 5S7575540-39

GW40104
6ED1052-1FB00-0BA8
A9K17225
A9R60225
A9K17216
A9K17210
A9E18320
XALD02
XB5AV63
XB5AV64
37165
34278

MARCA
GEWISS
SIEMENS
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
LEGRAND
LEGRAND

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

SIMON

1
1,5

SIMON
SIMON
SIMON
SIMON

2
2
1
1

LEGRAND
LEGRAND
SIMON

4
1
4

SIMON
LEGRAND

1
1

3
2
1
14
8

27821-35
636375

MECANIZAT CANAL
CANAL PVC DLP 20X12,5 BL (MTS)
DLP CANAL PVC DLP CANAL 32X16MM (MTS)
CAJA SUPERFICIE 1 MOD. ANCH.S.27 BL-NIEVE 2781135
CAJA SUPERFICIE 2 MOD. ANCH.S.27 BL-NIEVE 2782135
CAJA DERIVACION 85X85X38 636375

DX25720
GW44204
60152
GW50602
GW52044

MECANIZAT TUB H
TUBO PVC RIGIDO 20 MM (MTS)
CAJA GEWISS GW-44204 100X100 ESTANCA S/CONOS
PORTALAMP. LEGRAND 60152 #
SOPORTE PINZA GEWISS GW-50602 PARA TUBO DE 20
PRENSAESTOPA GEWISS IP68 M20 GW-52044

GEWISS
GEWISS
LEGRAND
GEWISS
GEWISS

RRF101
MTN580692
MTN580693
75500-61

SENSORS
INT.CREPUSCULAR 230V 10A 270º IP65
SENSOR DE VIENTO BLANCO
INTERFACE SENSOR DE VIENTO BLANCO
TERMOSTATO CALEFACCION S.75 MARFIL

RODMAN
SCHENEIDER ELEC
SCHENEIDER ELEC
SIMON

30008
30804
27811-35

UD
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1

