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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. CE21. Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió

Transversals:
3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
4. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

METODOLOGIES DOCENTS

- A les classes de teoria s'exposaran i desenvoluparan els fonaments teòrics de les matèries programades. Consistiran en explicacions
teòriques complementades amb activitats destinades a estimular la participació, la discusió i l'anàlisi crític per part dels estudiants.
- A les classes de problemes es plantejaran i resoldran exercicis corresponents a les matèries tractades. Els estudiants hauran de
resoldre, individualment o en grup, els problemes que s'indiquin.
- Dins de l'horari de laboratori els estudiants realitzaran les pràtiques que es requereixin i lliuraran el corresponent informe de
l'activitat junt amb els càlculs i consideracions crítiques adients.
- Es realitzaran treballs en grup durant el curs relacionats amb algun tema específic de l'assignatura.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En aquesta assignatura es tracta el disseny de les proteccions per equips i persones, el tipus de connexió del neutre en la distribució
en BT així com les posades a terra de les instal·lacions elèctriques.
També es tracta la eficiència energètica i l’estalvi en l’enllumenat, així com la tarificació de la energia elèctrica.
Finalment es fomenta l’ús de la reglamentació i normativa vigents, així com la utilització de programari de càlcul.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

TEMA 1: Aparellatge elèctric en baixa tensió

Descripció:
• Aparellatge elèctric: definició, funció i classificació.
• Valors característics.
• Interruptors automàtics.
• Fusibles.
• Contactors.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 2: Règim del neutre i protecció de les persones

Descripció:
• Importància del tractament del neutre en la distribució en BT. Sistema TT.
• Introducció a la protecció de les persones. Les 5 regles d'or.
• Classificació dels accidents elèctrics.
• Sensibilitat del cos humà al pas del corrent elèctric. Efectes fisiològics.
• Protecció contra contactes directes i indirectes.
• L'interruptor diferencial.
• El terreny com a conductor: Mesura de la resistivitat.
• Mesura de la resistència d'una posada a terra. Elèctrodes més usuals en baixa tensió.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 3: Protecció d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió

Descripció:
• Generalitats.
• Càlcul de la secció dels conductors. Criteris de disseny.
• Càlcul dels dispositius de protecció.
• Selectivitat.
• Normativa.
• Programari de càlcul.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h
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TEMA 4: Introducció al projecte d'instal·lacions elèctriques en BT

Descripció:
• Generalitats. Classificació de les instal·lacions elèctriques.
• Normativa i reglamentació.
• Parts d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió
• Tipus de subministraments per baixa tensió.
• Previsió de càrregues. Coeficients de simultaneïtat.
• El projecte elèctric. Metodologia a seguir.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 5: Eficiència energètica en enllumenat interior.

Descripció:
• Magnituds fonamentals.
• Generació de llum mitjançant l'energia elèctrica. Làmpades LED.
• Fotometria.
• Enllumenat d’interiors. Normativa
• Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat interior.
• Programari de càlcul

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

TEMA 6: Tarificació de la energia elèctrica.

Descripció:
• Generalitats sobre la facturació de l'energia elèctrica. Liberalització del sector elèctric.
• Facturació de l'energia. Optimització de la factura.
• Consideracions pràctiques sobre la compensació de l'energia reactiva.
• Tipus de compensació: Global, parcial i individual.
• El comptador. Esquemes de mesura.

Dedicació: 25h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

PRÀCTIQUES

Descripció:
1. Aparellatge de protecció i posada a terra. Mesures de camp.
2. Disseny i protecció d’instal·lacions elèctriques. Utilització de programari de càlcul.
3. Disseny d’enllumenat interior eficient. Utilització de programari de càlcul.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

60% exàmens.
40% pràctiques.

REAVALUACIÓ:
Si  l’EPSEVG estableix  re  avaluació  per  aquesta assignatura,  es  farà segons la  seva normativa.  La part  re  avaluable  seria  la
corresponent als exàmens (60%).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

- Les proves escrites són presencials i individuals.
- En les classes de problemes i/o en les pràctiques de laboratori es valorarà, si s'escau, el treball previ juntament amb la presentació
de resultats de l'activitat.
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