
Departament d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Electrotècnia – 1r IEA

Curs 2022-23

Continguts o temes per avaluació:

1a avaluació:

● Repàs d'eines matemàtiques fonamentals
● Aïllants i conductors
● Diferència de potencial i corrent elèctric
● Corrent altern i continu
● Potència i energia
● Resistència elèctrica
● Generació de tensió elèctrica AC i CC
● Efectes del corrent elèctric
● Piles i acumuladors
● Lleis de Kirchhoff
● Components passius ( principi de funcionament, tipus i

característiques )
○ Resistències
○ Condensadors
○ Bobines

● Resolució de circuits sèrie, paral·lel i mixte CC

2a avaluació:
 

● Conceptes bàsics de magnetisme i electromagnetisme
● Generació, transformació i distribució en general
● El perquè de l'alta tensió
● Producció i distribució d'energia elèctrica



● Avantatges de la CA enfront de la CC
● Efectes de la CA en components passius (circuits RLC)
● Transformació estrella – triangle
● Instrumentació
● Transformadors
● Autotransformadors

3a avaluació:

● Motor CC
○ Parts del motor
○ Generadors i concepte de reversibilitat
○ Principi de funcionament
○ Formes de connectar el circuit d'excitació
○ Inversió del sentit de gir
○ Variació de velocitat

● Efectes de arrencada del motor
● Motor AC trifàsic i monofàsic

○ Parts del motor
○ Generadors i concepte de reversibilitat
○ Principi de funcionament
○ Formes de connectar el circuit d'excitació
○ Inversió del sentit de gir
○ Variació de velocitat
○ Càlculs amb motors AC

● Altres motors:
○ Motor universal
○ Motor pas a pas

Què s’avaluarà:

● Ordre i mètode en la realització de les pràctiques.
● Saber aplicar els conceptes per resoldre problemes.
● Domini de les magnituds i els seus múltiples i submúltiples.
● Reconeixement dels components reals.
● Interpretació d'esquemes elèctrics.



● Utilització dels equips de laboratori i mesura.
● Actitud positiva fent feina individualment i en grup
● Participació a les sessions teòriques

Com s’avaluarà:

S’avaluarà que l’alumnat sigui capaç de:

o Resoldre problemes quotidians amb les magnituds
elèctriques fonamentals

o Reconèixer els diferents components elèctrics i electrònics
bàsics així com conèixer el seu comportament en CC i CA.

o Muntar i resoldre circuits elèctrics i electrònics bàsics

o Entendre els fenòmens relacionats amb el corrent altern i
en concret tot el relacionat amb les potències elèctriques a
màquines monofàsiques i trifàsiques

o Entendre el principi de funcionament de les màquines
elèctriques monofàsiques i trifàsiques:

▪ Transformadors

▪ Motors

Per a l’avaluació es tindran en compte:

✓ Resultats de les proves escrites i pràctiques.

✓ Puntualitat en el lliurament, presentació adequada i

continguts adients de les activitats i els treballs.

✓ Desenvolupament de les activitats pràctiques:

planificació, ordre, mètode de realització, resultat
final i documentació (si és necessària).

✓ Actitud de l’alumne, tenint en compte els següents

criteris:



▪ La feina diària.
▪ El comportament a l’aula-taller per afavorir un

ambient d’aprenentatge i de respecte pel grup.
▪ L'interès i l’actitud participativa.
▪ La capacitat de treball en grup, de forma

cooperativa.
▪ La puntualitat i l’assistència a classe, ja sigui

presencial com virtual.
▪ L’esperit crític front a temes transversals

relacionats amb el mòdul.
▪ L’ús adient del material proporcionat a

l’aula-taller (ordinadors, perifèrics, cablejat,
instruments de mesura, etc.).

▪ L’ús adient dels tecnicismes per afavorir un ús
correcte de la llengua.

Al llarg del curs es podran fer una o varies activitats
interdisciplinars d’una durada aproximada d’una
setmana cada una que tractaran els conceptes elèctrics
comuns i necessaris a tots els mòduls tècnics i els
conceptes adients del mòdul de FOL/EIE que afectin a
l’activitat concreta.

A més a més, a cada avaluació podrà haver una activitat
amb durada tota l’avaluació que inclourà sub-tasques de
tots els mòduls.

Quan un grup hagi presentat els informes de les activitats
anteriors abans del termini del temps establert i havent
estat corregit pel professor, podran fer opcionalment
activitats extres que pujaran la nota de l'àmbit pràctic.

A criteri de cada professor es podrà dedicar un cert temps
de cada mòdul per anar progressant en aquestes activitats
comunes.

Al marge de les activitats comunes es farà feina específica,
tant teòrica com pràctica a cada mòdul.



A la segona i tercera avaluació s’inclouran certs conceptes
bàsics / mínims de l’avaluació anterior que s’aniran afegint
fins al final de curs.

En general, per aprovar una avaluació el criteri serà el següent:

● S’ha d’haver presentades totes les activitats pràctiques
amb un grau suficient de qualitat.

● Haver tret al manco un 5 a la mitja de les activitats
teòriques incloent l’examen d’avaluació. Valor sobre el total
80%

● Nota d’actitud. Valor sobre el total 20%

1a convocatòria:

● En els casos d’aquells alumnes que hagin aprovat a la
tercera avaluació, la nota final serà la mitjana ponderada
de les 3 avaluacions (15% la 1a., 20% la 2a. i 65% 3a.
avaluació) no poguent ser la nota menor de 5.

● L'alumne que no hagi superat la 3a avaluació i no hagi
perdut el dret a avaluació continua, podrà fer-ho
presentant-se a una prova que inclourà els conceptes,
càlculs i habilitats pràctiques relacionades amb el maneig
del material vist al llarg del curs. Per aprovar en aquesta
convocatòria haurà d’haver aprovat aquest darrer examen
amb una nota igual o superior a 5.

● L'alumne disposa del dret de presentar-se per pujar nota.
En cas d'obtenir una nota inferior d'allò a què s'ha
presentat, romandrà la nota més alta, en cas contrari, es
farà servir la nova nota per recalcular la mitjana.

2a convocatòria ( en cas que es faci al curs 2022-23 ):



● La 2a convocatòria seguirà el mateixos criteris de la 1a
convocatòria

Alumnat que ha perdut el dret d’avaluació contínua per
faltes d’assistència no justificades:

Tal com s'indica al Decret de Drets i Deures de l'alumnat, la
falta d'assistència a classe de forma reiterada pot fer
impossible que s’apliquin correctament els criteris d'avaluació i
la mateixa avaluació contínua i pot donar lloc a una avaluació
extraordinària.

En el cas d’alumnat que hagi perdut el dret a avaluació
contínua per faltes d’assistència no justificades, el professorat
del mòdul establirà el sistema d'avaluació que podrà incloure
tant proves escrites com pràctiques, així com l'entrega de les
tasques que el professor consideri necessàries per a que
l'alumne pugui demostrar que ha assolit les competències i
resultats d'aprenentatge corresponents al mòdul. L'alumne
serà degudament informat dels continguts de les proves i
tasques que ha de dur a terme.

Pel que fa a aquest mòdul, el sistema d’avaluació extraordinari
consistirà en una prova global de conceptes que inclourà tots
els conceptes bàsics teòrics, i una sèrie de exercicis pràctics
per demostrar les habiltats bàsiques en el maneig de la
instrumentació de laboratori. Segons el cas es podrà afegir un
treball per demostrar habilitats com ara cerca i cribat
d’informació, síntesi i presentació de documentació tècnica.

Altres consideracions:

Són d’aplicació les instruccions per a l'organització i el
funcionament dels centres educatius privats concertats per
al curs 2022-2023, així com aquelles normatives que es
publiquin al llarg del curs, si n’és el cas.



El currículum d’aquests ensenyaments es regula a l’Ordre
EDU/2185/2009, de 3 de juliol.


