UNITAT DIDÀCTICA:

Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques
en edificis: aparells de protecció, aparells de maniobra, llums i altres.
Família professional: Electricitat i electrònica.
Qualificació professional: Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis.
Mòdul formatiu: MF0816_1. Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

INTRODUCCIÓ
Aquesta unitat didàctica forma part
del mòdul professional Operacions de
muntatge d’instal·lacions elèctriques
de baixa tensió i domòtiques en
edificis, del cicle formatiu ELE11 de
nivell 1 (PQPI), ubicat en la família
professional d’Electricitat i electrònica.
La unitat està relacionada amb el
coneixement dels elements de les
instal·lacions. Aquest coneixement ens
permet donar solucions a aplicacions
de les instal·lacions elèctriques i fer
correctament els muntatges.
La durada prevista per a la unitat
és de 6 hores; s’ha de dur a terme,
preferentment, a finals del segon
trimestre o principis del tercer.

FINALITAT
En aquesta unitat didàctica
demanam als alumnes que muntin
un petit quadre de protecció d’un
habitatge, d’electrificació mínima,
seguint totes les passes necessàries:
aplec del material, planificació,
fixació del quadre i dels elements
externs, muntatge, cablatge, i
comprovació del funcionament.
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Marc curricular
RELACIÓ AMB LA QUALIFICACIÓ
Unitat de competència
UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.
Realització professional
Preparar quadres i caixes per al muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, en les
condicions de qualitat i de seguretat establertes i seguint indicacions rebudes.
Muntar, fixar i connectar mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en habitatges, en les
condicions de qualitat i de seguretat establertes i seguint indicacions rebudes.

RELACIÓ AMB EL PQPI:
Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques
i de telecomunicacions
• Realitzar operacions auxiliars, seguint
instruccions del superior, en el muntatge i el
manteniment d’instal·lacions electrotècniques
per a diversos usos i instal·lacions, aplicant
les tècniques i els procediments requerits en
cada cas, aconseguint els criteris de qualitat,
en condicions de seguretat i complint la
normativa vigent.

Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

UNITAT DIDÀCTICA: Muntatge dels elements de les instal·lacions
elèctriques i domòtiques en edificis: aparells de protecció, aparells
de maniobra, llums, altres
Temporalització
Objectius

Competències

Competències
bàsiques
que es
treballen

6 hores, (finals del segon trimestre o principis del tercer).
En finalitzar aquesta unitat didàctica, l’alumne serà
capaç de:
• Conèixer el dispositius que s’utilitzen per protegir els
circuits contra sobreintensitats, per protegir persones
i animals contra xocs elèctrics.
• Muntar quadres senzills de protecció.
• Conèixer, muntar i connectar els mecanismes d’una
instal·lació elèctrica.
• Configurar una instal·lació domèstica senzilla.
• Conèixer, muntar i connectar els elements, sensors i
actuadors d’una instal·lació domòtica.
• Treballar aplicant les mesures i normes de seguretat.
• Realitzar operacions auxiliars, seguint instruccions
del superior, en el muntatge i el manteniment
d’instal·lacions electrotècniques per a diversos
usos i instal·lacions, aplicant les tècniques i els
procediments requerits en cada cas, aconseguint
els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i
complint la normativa vigent.

Avaluació
Criteris

• Identifica els mecanismes segons la seva funció i forma de col·locació.
• Encaixa els elements que consten de diferents peces.
• Identifica el cablatge en funció dels seus colors o etiquetes.
• Col·loca i fixa els aparells o mecanismes en el seu lloc d’ubicació.
• Connecta els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics assegurant un bon contacte elèctric i la
correspondència entre el cable i el terminal de l’aparell o mecanisme.
• Aplica les normes de seguretat.
• Organitza bé el seu lloc de feina (netedat, ordre...).
• Aplica i respecta correctament les consignes i les ordres de treball.
• Té cura del material i de les eines.
En la valoració d’aquests criteris cal tenir en compte la ponderació que s’estableix a l’apartat de criteris de qualificació.

• Competència en comunicació lingüística:
interpretació d’instruccions, obtenció d’informació a
partir de la lectura, registre escrit.
• Competència en matemàtica: interpretació de
croquis i d’informacions amb dades matemàtiques,
mesures.
• Coneixement i interacció amb el món físic:
identificació del funcionament del quadre i dels
processos que hi intervenen.
• Competència en aprendre a aprendre: registre
d’informació, aprenentatge en grup.
• Autonomia i iniciativa personal: planificació, presa
de decisions.
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Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

UNITAT DIDÀCTICA: Muntatge dels elements de les instal·lacions
elèctriques i domòtiques en edificis: aparells de protecció, aparells
de maniobra, llums, altres

Avaluació (cont.)

Continguts

• Identificació dels aparells, mecanismes i elements de
domòtica:
- Aparells de protecció: tipus i característiques.
Fusibles, interruptor de control de potència,
interruptor diferencial, interruptors
magnetotèrmics, entre altres. Tècniques de
muntatge. Tècniques d’instal·lació i fixació sobre
rail. Connexió.
- Aparells de maniobra: tipus i característiques.
Interruptors, commutadors, polsadors, entre
altres. Instal·lació i fixació. Connexió.
• Identificació dels receptors en magatzem, plànols i
instruccions de muntatge. Receptors elèctrics. Llums,
motors, timbres, entre altres. Instal·lació i fixació.
Connexió.
• Elements de domòtica. Fixació de sensors. Muntatge
i instal·lació d’actuadors. Instal·lació i fixació
d’equips de control domòtics.
• Interpretació d’instruccions de muntatge.
• Connexió i fixació dels aparells, mecanismes i
elements de domòtica.
• Realització de petits esquemes d’instal·lacions
elèctriques.
• Ús de la simbologia elèctrica en els esquemes
elèctrics.
• Desenvolupament de destresa en el maneig de les
eines.
• Valoració del treball individual i en equip basat en
la responsabilitat i la cooperació per obtenir un
objectiu comú.
• Puntualitat, ordre i neteja en la realització de les
pràctiques.
• Respecte pel pensament aliè i seguretat en la defensa
del propi i flexibilitat per a modificar-lo.
• Respecte per les normes de funcionament del centre i
de seguretat laboral.
• Cura i esment pels materials de treball i per les eines.

Procediments i
instruments

• Treballs pràctics on es valora el funcionament dels mecanismes, la seguretat elèctrica, la connexió,
temps emprat, presentació, etc.
• Memòries de les pràctiques: l’alumne/a elabora una fitxa o memòria del treball pràctic realitzat.
• Realització de proves escrites o orals, qüestionaris...
• Preguntes a classe realitzades de manera individual o col·lectiva.
• Tasques de manteniment del centre adients al seu nivell o ajudant a alumnes de grau mitjà.
• Observació de l’actitud de l’alumnat.

Criteris de
qualificació

Els criteris de qualificació que s’apliquen per determinar la nota segueixen la següent ponderació:
• Aspectes teòrics (conceptuals): 30%
• Aspectes pràctics (procedimentals): 50%
• Actituds i motivació: 20%
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Metodologia
La unitat combina el treball pràctic (com la simulació de muntatges a petita escala, taulers individuals o panells de muntatge per
parelles, per exemple), amb les activitats d’assimilació de tipus teòric. En aquestes, l’exposició dels continguts s’ha de fer en un llenguatge
senzill i alhora tècnic, per tal que l’alumne/a, es vagi familiaritzant amb la terminologia tècnica. En el cas de les pràctiques, cal que es
plantegin amb instruccions clares d’execució, i que sempre es dugui a terme la posterior verificació i comprovació del funcionament.
És important que l’alumne s’acostumi a emprar la informació tècnica comercial dels aparells que ha de muntar, de manera que vagi
coneixent els materials, característiques, aplicacions, etc. En aquest sentit, també són importants les visites a instal·lacions reals (del
centre, de ca seva o d’altres) i les sessions de debat i posada en comú posteriors.
La unitat pretén també fomentar el treball en equip, per la qual cosa inclou treballs o activitats que es realitzen en equips d’alumnes
(2 o 3 per activitat).
Espais
Materials i
recursos

Taller de PQPI.
Materials:
• Mecanismes, elements de domòtica, cable, etc. (definits a cada activitat)
Recursos didàctics:
• Catàlegs comercials
• Llibres de consulta
• RBT
• Presentacions (transparències)
• Vídeos
• Ordinadors amb connexió a Internet i canó de projecció
• Altres.

Agrupament
Atenció a la
diversitat
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Treballs individuals, per parelles o en grup classe.
Ben probablement, entre els alumnes del grup n’hi haurà amb diferents ritmes d’aprenentatge, amb diferents
motivacions, aptituds, o amb necessitats educatives especials. Hi ha algunes estratègies que podem adoptar per
atendre aquesta diversitat, sempre amb l’assessorament del departament d’orientació:
• Explicar el vocabulari nou, que va apareixent al llarg de la unitat.
• Diferenciar els continguts bàsics dels complementaris.
• Segons el grau de rellevància de les activitats, fer més incidència en aquelles que resultin més funcionals.
• Afavorir la integració de tots els alumnes en el grup.
• Ajudar-los en els processos i procediments, emprant tècniques adients.
• Fer sempre valoracions positives, explicitant i reconeixent els mèrits aconseguits...

Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

Activitats
Activitat. 01

Introducció teòrica i aplec del material
Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora
Agrupament: Individual

Activitat. 02

Muntatge d’un quadre de protecció
Tipus d’activitat: desenvolupament
Durada: 4 hores
Agrupament: Individual - Parelles - Grup classe

Activitat. 03

Comprovacions finals
Tipus d’activitat: síntesi
Durada: 1 hora
Agrupament: Petit grup
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Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

Activitat. 01
Introducció teòrica i
aplec del material

OBJECTIUS

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

• Iniciar-se en la feina de muntatge de quadres
de protecció senzills.

• Preliminar (durada: 30’):
Explicació teòrica.

• Conèixer les eines necessàries.

• Desplegament (durada: 20’):
Aplec del material.
• Cloenda (durada: 10’):
Comprovacions finals.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora

• Procediments del muntatge de quadres de
protecció senzills.
• Eines necessàries.

Espai: taller
Recursos didàctics:
• Fitxa de l’alumne
• 1 Quadre de protecció de
superfície.
• 1 ICP 25A
• 1 IGA 25A
• 1 ID 25A/30mA
• 5 PIAS (10A, 16A, 20A, 25A)
• 1 Tauler de muntatge.
• 12 Regleta de connexió.
• Retalls de tub “forroplast”.
• 12 Grapes.
• 16 Grampons per a fusta
(4x16).
• Retalls de fil blau, color fase,
verd/groc d’1,5 mm; 2,5 mm; 4
mm; 6 mm.
• Cable amb clavilla per provar.
• Eines de mà i polímetre.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:

AVALUACIÓ

Individual
Parelles

6

CONTINGUTS

Petit grup
Grup classe

• En aquesta activitat els alumnes munten
un quadre de protecció d’un habitatge
d’electrificació mínima, seguint la fitxa de
treball de l’alumne.
• L’activitat comença amb una explicació del
procés de feina (vegeu la fitxa de l’alumne, al
final de la unitat didàctica).
• A continuació, es realitza l’aplec del material
necessari i s’emplena el full de sol·licitud de
material (vegeu la pàgina 12).

• Atenció en l’explicació teòrica.

Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

Activitat. 01
Introducció teòrica i
aplec del material

Fitxa de treball de l’alumne
UNITAT DIDÀCTICA:

Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis:
aparells de protecció, aparells de maniobra, llums i altres.

1. El quadre elèctric
En activitats anteriors hem après el nom i les funcions de cada un dels aparells de protecció de les
instal·lacions elèctriques. Ara els muntarem dins una caixa (el quadre elèctric).
El quadre elèctric és com un equip en una missió. Cada membre d’aquest equip té unes funcions
determinades que ha de complir per aconseguir que l’equip tengui èxit. Doncs bé, vegem quina és la
funció de cada aparell de protecció del quadre elèctric.

Fitxa alumne I

ICP (interruptor de control de potència): és un interruptor magnetotèrmic amb funció de limitador. Se
situa a la capçalera del quadre dins una caixa que es pugui precintar. La seva missió és evitar que el
consum de la instal·lació elèctrica superi la potència contractada.
IGA (interruptor general automàtic): és un interruptor magnetotèrmic general. La seva funció és
protegir la instal·lació per sobrecàrrega o per curtcircuit: delimita el consum màxim de la nostra
instal·lació, per tant, ha de ser superior o igual a l’ICP (sempre podem contractar menys potència que la
màxima de la instal·lació).
ID (interruptor diferencial): és l’interruptor que ens protegeix de les derivacions indirectes
(enrampades), també a la instal·lació de les derivacions a terra.
PIA (petit interruptor automàtic): és un interruptor magnetotèrmic que protegeix cada circuit de les
sobrecàrregues i curtcircuits. Hem de recordar que:
potència del circuit < potència del PIA < potència màxima del conductor
Per tant, la intensitat nominal del magnetotèrmic serà proporcional a la secció del cable.

L’esquema unifilar del quadre elèctric serà el següent:

El quadre representat a l’esquema unifilar és
per a una electrificació bàsica d’un habitatge;
per a altres electrificacions el quadre variarà
en mida i components.

2. Procediment per realitzar el
muntatge del quadre elèctric
- Aplegar el material necessari per a l’activitat.
- Planificar la distribució del quadre i els elements externs.
- Fixar el quadre i els elements externs.
- Muntar els aparells de protecció.
- Cablar la pràctica.
- Fer la comprovació visual de l’acabat.
- Emplenar la memòria.
- Comprovar el funcionament i refer la pràctica, si escau.
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Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

Activitat. 01
Introducció teòrica i
aplec del material

Activitat 1: Introducció teòrica i aplec del material

Full de sol·licitud de material
UNITAT DIDÀCTICA:

Una vegada llegida la fitxa i escoltat el professor, pensa
quin material necessites per dur endavant la pràctica i
emplena el full de sol·licitud de material.

Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis:
aparells de protecció, aparells de maniobra, llums i altres.

Alumne:________________________________________________________________

Data d’entrega:___________________

Núm.

Concepte

Data de tornada:___________________

Quantitat

01
02
03
04
05

Activitat 2: Muntatge d’un petit quadre de protecció.

06
07
08
09
10

a. Planificació de la distribució del quadre i els elements externs

11
12
13
14

Al tauler de muntatge cerca el centre vertical d’aquest, i planta el
quadre i els altres elements segons el següent plànol:

b. Fixar el quadre i els elements externs.

Fitxa alumne II

Quan tenguis distribuïts tots els elements al quadre i hagis
obtingut el vist i plau del professor, grampona’ls segons el
plànol anterior.
Cal respectar totes les normes de seguretat per no prendre mal.
c. Muntar els aparells de protecció.
Quan tots els elements estiguin fixats has de muntar els aparells de protecció
(ICP, IGA, ID i PIAS). Demana o observa com es munten els aparells al rail Din.
d. Cablar la pràctica
Quant tot ja està muntat cal cablar el quadre. A partir de l’esquema
unifilar, completa l’esquema multifilar (en brut, a un full apart).
Quan el professor ho doni per bo, ho pots cablar.
L’ordre en posar cada cable no té gaire importància, però si que ho té el
fet que vagis marcant a l’esquema els cables ja connectats.
Fes bé les connexions, és important que no quedin trossos de cable nu fora del
born i que estiguin ben subjectes.
L’estètica del cablat diu molt de la persona que l’ha muntat.

Així millor que no.

Així sí.

e. Comprovació visual de l’acabat
Una vegada cablat el quadre hem de fer un repàs per comprovar que tot està connectat i que no es
veuen males connexions o cables mal subjectats.
f. Emplenar la memòria

Núm. Aparell
1

Passa a net l'esquema elèctric multifilar.
Identifica els aparells de protecció.

2
3
4
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Activitat. 01
Introducció teòrica i
aplec del material

Activitat 3: Comprovacions finals

No comproveu el funcionament
sense la supervisió del professor!
Quan el professor hagi comprovat que no hi ha perill has de seguir el següent protocol:

Fitxa alumne III

Possa totes les manetes en OFF

Endolla la pràctica

Hi ha tensió
als borns d’entrada

NO

Desconecta i
comprova
l’alimentació

SI

Desconecta i
comprova
els ponts

SI

Desconecta i
comprova
els ponts

NO

Desconecta i
comprova
els ponts

SI
Hi ha tensió
als borns de salida

NO
Posa les manetes en ON dels ICP, IGA i ID

Tensió als
borns de salida

NO
Posa les manetes en ON dels PIA un a un

Hi ha tensió
als borns de salida

SI

BONA
FEINA!

9

Unitat didàctica:MUNTATGE DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES/DOMÒTIQUES EN EDIFICIS: APARELLS DE PROTECCIÓ, APARELLS DE MANIOBRA, LLUMS I ALTRES - MF0816_1: Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

Activitat. 01
Introducció teòrica i
aplec del material

Full de sol·licitud de material
UNITAT DIDÀCTICA:

Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques en edificis:
aparells de protecció, aparells de maniobra, llums i altres.

Alumne:________________________________________________________________

Fitxa alumne i IV

Data d’entrega:___________________

Núm.

Concepte

Data de tornada:___________________

Quantitat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

10
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Activitat. 02
Muntatge d’un petit
quadre de protecció

OBJECTIUS

AVALUACIÓ

• Muntar quadres de protecció senzills.

• Es comprova el funcionament del
quadre (tenint en compte els intents de
funcionament) i valoram si:

CONTINGUTS
• Tècniques de muntatge.
• Tècniques d’instal·lació i fixació sobre rail.
Tipus d’activitat: desenvolupament

• Connexió.

Durada: 4 hores
Espai: taller

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Recursos didàctics:
• Fitxa de l’alumne (pàgina 12).
• 1 Quadre de protecció de
superfície.
• 1 ICP 25A
• 1 IGA 25A
• 1 ID 25A/30mA
• 5 PIAS (10A, 16A, 20A, 25A)
• 1 Tauler de muntatge.
• 12 Regleta de connexió.
• Retalls de tub “forroplast”.
• 12 Grapes.
• 16 Grampons per a fusta
(4x16).
• Retalls de fil blau, color fase,
verd/groc d’1,5 mm; 2,5 mm; 4
mm; 6 mm
• Cable amb clavilla per provar.
• Eines de mà i polímetre.
Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles
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Petit grup
Grup classe

• Preliminar (durada: 15’):
Explicació de l’activitat.
• Desplegament (durada: 195’):
Muntatge.
• Cloenda (durada: 30’):
Fitxa de treball.

DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA
• Començam el muntatge del quadre, seguint
la fitxa de l’alumne (vegeu-la a partir de la
pàgina 13).

• La mecanització de la placa de muntatge,
perfils i envolupants, entre altres, s’ajusta a
les ordres rebudes.
• Els elements subministrats en peces es
munten seguint les indicacions de muntatge.
• Els equips i els elements de dins els quadres
es fixen en el lloc indicat i amb els mitjans
adequats assegurant la seva subjecció
mecànica.
• El cablatge dels conductors en els equips i
elements:
- Es conforma d’acord amb la ubicació
		 indicada.
- Es tracten els seus extrems per a la
		 seva connexió i es col·loquen els terminals
		 adequats.
• Els mitjans tècnics i les eines s’utilitzen
d’acord amb els requeriments indicats en
cada intervenció.
• Les normes de seguretat s’apliquen en totes
les intervencions de preparació de quadres i
caixes.

• Amb el croquis de muntatge i l’esquema
unifilar, l’alumne munta el quadre de
protecció amb la supervisió del professor.
• En acabar, passa a net a la fitxa de treball, els
esquemes i els croquis.
• El professor, a cop d’ull, dóna el vist i plau
a l’activitat, o fa les esmenes que siguin
necessàries.
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Activitat. 03

PROCÉS DE L’ACTIVITAT

Comprovacions finals

• Preliminar (durada: 10’):
Determinació del procediment.
• Desplegament (durada: 195’):
Comprovacions.
• Cloenda (durada: 30’):
Emplenament de la fitxa de treball.

Tipus d’activitat: inicial
Durada: 1 hora
Espai: taller
DESCRIPCIÓ i METODOLOGIA

Recursos didàctics:
• Quadre de protecció muntat.
• Fitxa de l’alumne (pàgina 12).

• Un cop muntat el quadre, cal fer les
comprovacions pertinents (provar-lo amb
tensió). Les comprovacions es realitzen
en petit grup, de manera que els alumnes
s’ajudin en les comprovacions de cada un dels
quadres i ofereixin els seus parers.

Tipus d’agrupament de l’ alumnat:
Individual
Parelles

Petit grup
Grup classe

• Emplenen la fitxa de treball, de forma
individual (vegeu la pàgina 14).

OBJECTIUS
• Comprovar el funcionament d’un quadre de
protecció senzill.
AVALUACIÓ
• Autonomia en la realització de les
comprovacions.
CONTINGUTS
• Comprovacions necessàries de funcionament
d’un quadre de protecció senzill.
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• La precisió en l’emplenament de la fitxa de
treball.
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