
•  Quina missió té un diferencial 
en una instal·lació elèctrica? Per 
què té aquesta denominació?

•  Has sentit parlar alguna vegada 
de l’interruptor de control de 
potència? Sabies que a casa 
teva en tens un?

•  Saps com es calcula l’import 
que ha de pagar un usuari pel 
consum de llum?

Recordes què és…?
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El conjunt d’instal·lacions elèctriques, 
públiques o privades, encarregades 
de transportar i unir els centres de 
generació d’energia elèctrica amb els 
punts de consum, es denominen xarxes de 
distribució.

L’última baula d’aquestes xarxes la 
constitueixen les instal·lacions situades en 
l’interior de l’edifici. Aquests equips són 
propietat de l’usuari, però per rebre els 
serveis de les companyies elèctriques han 
de complir les normes establertes en el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió.

Estructura de continguts:

1. Generació i transport del corrent elèctric.

2. Instal·lacions elèctriques d’enllaç.

3. Quadre general de comandament 
i protecció.

4. Circuit elèctric d’un habitatge.

5. El comptador d’energia i el rebut 
de la llum.

6. Instal·lacions bàsiques. Les meves 
primeres pràctiques.

Normes de seguretat a l’aula taller 
i a l’habitatge.

INSTAL·LACIONS 
EN ELS HABITATGES II



74

5 GENERACIÓ I TRANSPORT 
DEL CORRENT ELÈCTRIC
La majoria de les centrals elèctriques solen tenir dos elements en comú: la 
turbina per una banda, i l’alternador o la dinamo per una altra.

Els alternadors i les dinamos són màquines elèctriques 
que transformen l’energia mecànica de rotació, que reben a través 

del seu eix, en energia elèctrica. Els alternadors generen corrent 
alterna ( ~ ) i les dinamos contínua (---).

La dinamo és una màquina reversible. Això vol dir que pot treballar com a 
generador quan transforma l’energia mecànica en elèctrica, o com a motor, 
quan transforma l’energia elèctrica en mecànica.

TRANSPORT DEL CORRENT ELÈCTRIC

El transport del corrent elèctric requereix la utilització de conductors, els quals 
ofereixen una certa resistència al pas del corrent elèctric que, per l’efecte  
Joule, es transforma en calor o, el que és el mateix, en pèrdues de potència 
o energia.

Per reduir aquestes pèrdues, hem d’actuar sobre la intensitat que circula pels 
conductors i, amb aquest objectiu, haurem d’augmentar el voltatge per po-
der transportar-lo. Posteriorment, aquest voltatge s’ha de reduir perquè els 
usuaris puguin utilitzar-lo en els seus receptors de forma segura i efi caç.

Les variacions de voltatge requereixen l’ús d’un nou operador: el transfor-
mador.

11

AA

Sabem que: P = V I       [1]

Aquesta expressió es pot 
transmetre a:

a)  Alt voltatge i baixa intensitat
P = V I

b)  Baix voltatge i alta intensitat 
P = v I

Segons l’efecte  Joule, la 
potència dissipada per calor 
depèn de la intensitat i de la 
resistència:

Pc = I 2   R        [2]

Si aïllam I de l’expressió [1] 
i la substituïm a P

c
 [2]  

obtenim:

P
c
 = ( )2

R Pc =
P 2   R

Sabies que...

V 2

P
V

Dinamo utilitzada com a generador (a) i com a motor (b).Fig. 5.2

Vp

Vs

      Símbol del 
transformador.

Fig. 5.3

a) b)

 Gràfi c del corrent altern (a) i continu (b).Fig. 5.1

V

t
+

_

( )

V

a)

_

V

t

(–)

b)
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ELS TRANSFORMADORS

El transformador és una màquina elèctrica estàtica 
capaç de transformar mitjançant un camp 

electromagnètic l’energia elèctrica transmesa (primària) 
en una altra de diferents característiques (secundària), 

elevant o reduint la tensió i la intensitat 
del corrent altern que rep.

• Funcionament

Quan el seu bobinat primari es connecta a un generador de 
corrent altern de tensió V

p
hi circula un corrent I

p
que crearà 

un flux magnètic variable al llarg del nucli (xapes magnèti-
ques). Si a l’altra banda del nucli es troba una altra bobina 
(circuit secundari)  els extrems de la qual estan connectats 
a un receptor, s’induirà en ella una tensió de valor Vs i d’in-
tensitat Is.

DETALLS I NORMES UTILITZATS
EN LES LÍNIES DE TRANSPORT
D’ENERGIA ELÈCTRICA

En la figura inferior pots observar com les tensions s’augmen-
ten per transportar l’energia i, posteriorment, es redueixen 
per poder fer-la servir a les factories, habitatges, etc. Aquesta 
operació es realitza utilitzant transformadors instal·lats en les 
proximitats dels centres de consum en uns llocs denominats 
subestacions de transformació.

BB

CC

Centrals 
elèctriques

Subestació
Transformador 

d’elevació

Transport línia 
d’alta tensió

Subestació
Transformador 
de distribució

Tensió 20 kv

220 - 420 kv

20 - 132 kv

320 - 220 V

< 0,5 km > 100 km < 10 km

Generació Transport Transport, distribució i consum

< 5 km Distància

Centre de 
transformació

Abonats

Servei de les xarxes de distribució per al transport de l’energia elèctrica.Fig. 5.6

Nucli magnètic 
format per la unió 

de xapes

Circuit primari 
de potència P

p

Fluix P
p
 = P

s

Circuit secundari 
de potència P

s

I
p

V
p

n
p

n
s

V
s

I
s

127 V

 Transformador. Està format per un nucli de xapes
magnètiques i dos circuits elèctrics o bobinats

denominats primari (circuit que es connecta a la xarxa) i secundari
(circuit sobre el qual s’indueix un corrent elèctric).

Fig. 5.4

220 V

Xarxa de 
mitjana 
tensió

Conductors 
d’energia 
de baixa 

tensió

Placa amb 
aïlladors 

Seccionador

Seccionador 
en càrrega 

amb fusible

Transformador

Detall d’un 
transformador exterior

Els centres de transformació són instal·lacions
que transformen l’energia elèctrica de mitjana

tensió en una altra de baixa tensió que pugui ser utilitzada amb
menys risc pels abonats.

Fig. 5.5
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5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
D’ENLLAÇ
Anteriorment hem recordat la forma més habitual de generar i transportar 
energia elèctrica. Ara estudiarem les instal·lacions elèctriques existents en un 
edifici d’habitatges. D’aquesta manera coneixerem el recorregut del corrent i 
els equips que travessa fins  arribar als receptors de les nostres cases.

Les instal·lacions elèctriques d’enllaç uneixen la xarxa de distribució, 
pública o privada, amb les instal·lacions de l’interior 

de les cases, propietat dels abonats.

Si bé alguns edificis (factories, fàbriques...) poden acollir  un centre de trans-
formació, en general, les instal·lacions d’enllaç parteixen de  la presa general 
o connexió de servei i acaben en la instal·lació dels abonats.

22

Xarxa de distribució

Presa general

  Caixa general de 
protecció

Línia repartidora 

  Centralització de 
comptadors

Derivació individual

  Interruptor del control 
de potència (ICP), 
diferencial i quadre de 
distribució

Detall de la caixa 
de comptadors

Detall de la caixa 
de protecció

Detall del quadre de 
comandament 

i protecció

Quadre de comptadors.
Lloc de l’immoble de fàcil 

accés en el qual es centralitza 
la instal·lació dels comptadors 
per als habitatges i els serveis 

generals de la comunitat 

Diferencial

10A

25 A
30mA

IGAICP
PIA

16A 25A 20A 16A

Límit de 
propietat Usuari

Empresa

Parts principals de la instal·lació d’enllaç d’un edifici. Observa el recorregut del corrent elèctric fins arribar als habitatges,
així com l’esquema elèctric que ho representa.

Fig. 5.7
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Sabies que...

QUADRE GENERAL DE
COMANDAMENT I PROTECCIÓ

El quadre general de comandament i protecció està instal·lat 
a l’entrada de l’habitatge i conté el conjunt de dispositius 

que reben l’energia a través de la derivació individual.

El quadre general de comandament està compost per un interruptor de con-
trol de potència (ICP), un interruptor general automàtic (IGA), un interruptor 
diferencial (ANEU) i un conjunt de petits interruptors automàtics (PIA). La 
funció d’aquests components és controlar i protegir la instal·lació i els equips 
utilitzats en els habitatges, així com als usuaris que els utilitzen.

33

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)

Un interruptor de control de potència serveix per evitar que la potència uti-
litzada per l’usuari sigui més gran que la contractada. Limitant la potència es 
limita la intensitat màxima que, en un moment donat, poden consumir els 
receptors elèctrics de l’habitatge.

L’ICP és un interruptor magnetotèrmic automàtic; pot desconnectar 
la instal·lació quan s’hi produeix una sobrecàrrega elevada o un 

curtcircuit (protecció electromagnètica), o quan s’hi produeix 
una sobrecàrrega petita però de llarga durada (tret tèrmic).

AA

Diferencial

10A

25 A
30mA

IGAICP PIA

16A 25A 20A 16A

Graus d’electrificació d’un habitatge. Aquí pots veure una possible
distribució de circuits en el quadre general de comandament i
protecció en un habitatge amb un grau d’electrificació bàsic.

Graus d’electrificació 
d’un habitatge
Els quadres generals de comandament i 
protecció no són sempre iguals. Els habi-
tatges de nova construcció han de complir 
uns requisits mínims d’electrificació en fun-
ció de la superfície construïda. Per a aquest 
motiu, el Reglament de Baixa Tensió (RBT) 
estableix dos graus d’electrificació de com-
pliment obligat per al constructor: electrifi-
cació bàsica i elevada. No obstant això, serà 
finalment l’usuari qui, dins els límits, selecci-
oni la potència que desitja contractar.

Comptador

Diferencial

10A

25 A

30mA

IGA
ICP

PIA

16A 25A 20A 16A

Fusible

C
1

C
2 C

3

C
4 C

5

Enllumenat
Preses de corrent 

i gelera 
Cuina +  Forn 

Rentadora 

i termos 

Presa de corrent 

en els banys

Graus Superfície Punts Preses Núm. de circuits
 d’electrificació habitatge de llum de per instal·lar segons el
  (m2) C1 corrent grau d’electrificació

Bàsic < 160 < 30 < 20 C
1
, C

2
, C

3
, C

4
 y C

5

     Els anteriors més:

     • Circuits de
Elevat > 160 > 30 > 20 calefacció elèctrica

     • Circuits d’aire
     condicionat
     • Etcètera

Quadre general de
comandament i protecció
d’un habitatge.

Fig. 5.8

En funció de la potència 
contractada, és a dir, del valor 
de l’ICP, un usuari podrà 
connectar simultàniament 
més o menys receptors 
(electrodomèstics).

Recorda
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5
Disparador 
magnètic

Contactes

a)

Peça de 
rearmament

Disparador 
tèrmic

Xapa bimetàl·lica amb diferent 
coeficient de dilatació

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Un interruptor diferencial és un component elèctric que té la 
funció de protegir  les persones. Desconnecta automàticament 

la instal·lació quan es produeix una fuita o una derivació de 
corrent a terra a través del cos humà, bé per contacte directe amb 

la xarxa o bé amb qualsevol aparell derivat de la instal·lació, 
com, per exemple, un electrodomèstic.

• Funcionament

Bàsicament, el que fa el diferencial és verifi car que la diferència entre el 
corrent elèctric que entra en la instal·lació i el que surt és nul·la. Si ho és, 
l’interruptor no actua; per contra, si la diferència supera un determinat va-

lor denominat sensibilitat (que per a ús domèstic s’ha establert en 
30 mA), es dispara l’interruptor i es desconnecta del circuit. 

D’aquesta manera  l’usuari queda protegit.

PETITS INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS (PIA)

Els petits interruptors automàtics realitzen la ma-
teixa funció que els ICP, però amb la diferència  que 
cadascun d’ells protegeix de manera selectiva i in-
dependent el circuit que li ha estat assignat (enllu-
menat, endolls, cuina elèctrica, etcètera).

El nombre de circuits utilitzats dependrà del grau 
d’electrifi cació de l’habitatge.

BB

Quan I
1
 – I

2
 > 30 mA

actua el diferencial

Bobina

R
S
T
N

I
2

220 V I
1

I
2

I
1

 a) Aspecte exterior i mecanisme interior de tret d’un interruptor magnetotèrmic ICP; b) gràfi c dels dos tipus de protecció: en funció de la 
velocitat de resposta de l’ICP i de la sobreintensitat que travessa el circuit.

Fig. 5.9

Interruptor diferencial. Consta d’un nucli magnètic en forma d’anell sobre el qual s’enrotlla una bobina; pel seu interior 
passen els conductors de la instal·lació. Quan I

1
 és diferent de I

2
 i la seva diferència és superior a 30 mA s’indueix en la bobina una 

intensitat de corrent sufi cient per disparar l’interruptor. D’aquesta manera  es protegeix els usuaris de possibles derivacions.

Fig. 5.10

C

Quan I
1
 – I

2
 < 30 mA 

no actua el diferencial. 

Quan I
1
 – I

2
 > 30 mA 

sí actua el diferencial.

Recorda

Tret 
electromagnètic 

m
il·
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Tret 
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{

Temps de tret
b)

3 600

120

60 s = 1 m
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1
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1 000 ms = 1 s
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 1 2 4 6  8 10 20 40 100 in

Interruptor 
diferencial

Molla

Electroimant

Nucli
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CIRCUIT ELÈCTRIC D’UN HABITATGE

Dins  l’habitatge hi  ha  el quadre de distribució, del qual surten els diferents 
circuits elèctrics. Podem classificar-los en dos tipus: els d’enllumenat i els de 
presa de corrent. En la següent figura s’han representat sobre una maqueta 
els dos circuits juntament amb alguns detalls que solen trobar-se associats 
a aquesta mena d’instal·lacions.

44

Connexió correcta 
i incorrecta

Sí

No

Detall d’un endoll 
amb presa 

de terra

Tecla

Marc 
embellidor

Mecanisme

Marc de 
fixació

Quadre 
general

Detall d’una caixa 
de derivació

Colors dels aïllants

Funció Color

Presa de
terra

Ratlles
verd-groc

Fase Negre o marró

Neutre Blau clar

Colors per als circuits

Circuit d’enllumenat

Circuit de presa de corrent

Circuit per a la cuina

Circuit per a la rentadora
i termo elèctric

Instal·lació elèctrica d’un habitatge juntament amb alguns detalls de tipus constructiu.Fig. 5.11

Circuit 1  Circuit 2

Connexió dels 
circuits 1 i 2 del 
quadre general

Detall d’interruptor 
de superfície



80

5 EL COMPTADOR D’ENERGIA 
I EL REBUT DE LA LLUM
L’energia consumida per cada usuari queda enregistrada en els comptadors. 
Després cal pagar pel consum a la companyia elèctrica que realitza el submi-
nistrament. Per aquest motiu la companyia emet cada dos mesos un rebut 
desglossat on hi  fi gura l’import total que l’usuari ha d’abonar.

COMPTADOR D’ENERGIA

El comptador d’energia és un instrument que permet enregistrar 
l’energia elèctrica (en kWh) que ha consumit un circuit durant un temps 

determinat. Consisteix en un petit motor elèctric que fa girar un disc 
d’alumini. A major consum, la velocitat augmenta. Uns engranatges 

compten el nombre de revolucions, fet que permet calcular l’energia 
que ha travessat el motor i, amb això, el consum total.

EL REBUT DE LA LLUM

Les tarifes elèctriques estan regulades per ordres ministerials. Existeixen dife-
rents tipus de tarifes per a baixa tensió i és la 2.0, la que normalment correspon 
a un habitatge amb una potència de contracte inferior a 15 kW. 

Però què entenem per potència de contracte? La companyia elèctrica marca 
un cànon, que els usuaris col·loquialment denominen mínim, segons la potèn-
cia que s’hagi contractat. Els usuaris l’hauran d’abonar encara que no hagin 
consumit energia durant aquest període. Al mateix temps, les companyies 
elèctriques obliguen  l’usuari a instal·lar un ICP que s’ajusti a la potència con-
tractada. D’aquesta manera  es protegeix la instal·lació i es limita el consum 
per a que no excedeixi el màxim contractat. En el rebut, la potència s’expressa 
en kW, mentre que a  l’ICP s’indica en ampers.
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BB

A

Mecanisme 
de lectura

Electroimant 
de tensió

Electroimant 
d’intensitat

Companyia 
elèctrica

Dispositiu 
de frenada

(al quadre general de 
comandament i protecció)

Disc

Usuari
N

L

Comptador d’energia.Fig. 5.12

P = V I, com V = 220 V

Per a una potència de contracte 
determinada es pot fi xar el 
valor de la  I de l’ICP.

Recorda

Consum = Lectura 
actual – Lectura 
anterior en kWh

 Caixa o Banc  Caixa ***********

 Sucursal DC N.o de compte

 2023 00 09023741

 Import  80,16 euros

 Factura  N.o 34369876

DADES DE PAGAMENT

Empresa elèctrica

Espai per a dades 
d’identificació de la 
companyia elèctrica 

Lectura actual
48.915 kW

Lectura anterior
48.257 kW

Consum
658 kW

Espai per a dades 
d’identificació del client

Dades del Client Titular

DNI / NIF

Adreça

Activitat econòmica

Tarifa    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —    2.0

Potència contractada   — — — — — — —    3.3 Kw

Comptador   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Import sobre el valor afegit (IVA) = 16% (Potència + Energia + Equip de mesura) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Import
Import pel lloguer d’equips de mesura (Comptador) = núm. de mesos Preu mensual de lloguer =  . . . . . . . . . . . .   Import
Import en concepte d’energia = Consum en kWh· Preu unitari del kW = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Import
Import en concepte de potència = Potència en kWh· núm. de mesos Preu unitari al mes =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Import

Període 05-03-2005            04-01-2005

Potència 3,3 kW · 2 mesos · 1,5 euros/mes = 9,9 euros

Energia 658 kWh · 0,088 euros/kWh = 57,904 euros

Equip de  
2 mesos · 0,65 euros/mes = 1,3 eurosmesura

IVA 16% = 0,16 · (9,9 + 57,904 + 1,3) = 11,056 euros

TOTAL = 11,056 + (9,9 + 57,904 + 1,3) = 80,16 euros

 Rebut de la llum. 
Parts i conceptes de facturació.

Fig. 5.13
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INSTAL·LACIONS BÀSIQUES.
PRÀCTIQUES
En les figures següents pots veure, a manera d’exemple, alguns dels circuits 
que s’utilitzen  habitualment en les instal·lacions dels nostres habitatges al 
costat del seu esquema elèctric funcional. Les referències emprades en els 
esquemes i en el dibuix indiquen en quins punts es troben els components 
elèctrics, així com els nusos o caixes de registre que, en la pràctica, possibiliten 
la connexió dels conductors.

66

Les caixes de registre es
comuniquen, normalment,

mitjançant tubs flexibles ocults en la paret.
Posteriorment, s’introdueixen els conductors
i en les caixes es realitzen les connexions.

Fig. 5.14
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3

Materials:
1 Interruptor

1 Portabombetes + bombeta
1 Regleta de connexió

L
1

N

LT

N

L
Esquema funcional

Instal·lació d’un punt de llum simple per a una cuina.Fig. 5.15

31

2

4

5

5
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Materials:
2 Commutadors

1 Portabombetes + bombeta
2 Regletes de connexió

L

N
LT

N
L

C
2

c

a
b

a
bc

C
1

Esquema funcional

Instal·lació d’un punt de llum commutat per a un passadís.Fig. 5.16
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1
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6 7

Materials:
1 Interruptor

1 Polsador
1 Brunzidor

1 Endoll amb presa de terra
2 Portabombetes + bombetes

1 Regleta de connexió

L

N
LT

2 5

4

3
76

N L

LT

Esquema funcional

Instal·lació d’un punt de llum doble amb base d’endoll i brunzidor per a un distribuïdor.Fig. 5.17
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5
NORMES DE SEGURETAT A L’AULA TALLER 

I A L’HABITATGE
Les màquines elèctriques amb les quals anam a treballar disposen  de  sistemes de protecció propis de la 
mateixa manera  que l’aula-taller de tecnologia. Malgrat això, hem de guardar sempre les normes de segu-
retat establertes.

—  Tota instal·lació de baixa tensió s’ha de regir per les normes establertes i la 
seva utilització haurà de ser realitzada per personal tècnic qualifi cat. Recorda 
que la tensió de la xarxa pot ser molt perillosa, sobretot per a aquells «ma-
netes» que de manera negligent manipulen les instal·lacions.

—  Quan observis un conductor en mal estat, no   l’amaguis ni  el vulguis  arre-
glar tu tot sol. Avisa el teu professor. En les teves mans està evitar un futur 
accident que pot fer-te mal  a tu o a un company.

—  No realitzis cap reparació sense tallar el corrent (recorda la funció de l’ICP).
—  En la manipulació d’elements tallants, màquines eines i focus de calor (com, 

per exemple, soldadors) has de tenir molta cura  amb els conductors i evi-
tar el desordre al teu voltant, doncs sol ser la causa de múltiples accidents 
(cables seccionats o cremats, etcètera).

—  Sempre que sigui possible evita l’ús d’endolls múltiples.
—  Procura manejar els aparells elèctrics amb les mans seques i ben calçat. 

D’aquesta  manera  disminuiràs el risc d’electrocució.
—  En les instal·lacions elèctriques de lavabos i banys s’hauran de respectar els 

4 volums establerts en el Reglament de Baixa Tensió. D’aquesta manera, 
i en una primera aproximació, als volums 0 i 1 la normativa anterior els 
denominava de prohibició, i a un volum de dimensions similars al repre-
sentat a les zones 2 i 3  se’l denominava de protecció. Convé que et quedis 
amb la idea que en el volum de prohibició, com el seu nom indica, no es 
pot instal·lar cap tipus de material elèctric; mentre que en el de protecció 
només es podran instal·lar certs aparells que compleixin les normes esta-
blertes en el RBT.

—  En general, en els banys has d’evitar l’utilització d’apa-
rells elèctrics prop de les dutxes i lavabos (transistors, 
estufes, etcètera). 

Recorda que, encara que hàgim estudiat les instal·lacions 
de baixa tensió, de moment seguirem construint els nostres 
circuits utilitzant les piles o les fonts d’alimentació de l’aula 
taller (corrent continu).

Amb tota seguretat hi haurà un 
accident quan el perill s’afronti 
sense prendre precaucions; si 
treballes sense cura més tard 
o més prest  es produirà un 
accident que pot concloure en 
una lesió.

Recorda

NO

Volum
1

Volum
2

Volu
m

3

Volu
m

0
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ACTIVITATS
Recerca d’informació

Utilitza internet per trobar informació sobre materials 
que es solen utilitzar en les instal·lacions elèctriques dels 
habitatges.

Individuals

 1 Resumeix en el teu quadern de tecnologia la fi nalitat que 
tenen el quadre general de comandament i protecció, els ele-
ments que ho constitueixen i la manera de connectar-los.

 2 Realitza una fi txa de l’ICP, una altra de l’interruptor 
diferencial i una altra del PIA. Anota en cada una la fun-
ció que realitzen en les instal·lacions dels habitatges, els 
principis en els que es basa el seu funcionament i les 
seves característiques tècniques.

 3 Reserva espai en el teu quadern de tecnologia per 
a elaborar una taula. Ves incloent en ella els diferents 
operadors elèctrics que vas utilitzant al llarg del curs, 
els seus símbols i una breu explicació de cada un.

 4 Realitza la representació topogràfi ca, funcional i 
unifi lar del circuit de la instal·lació elèctrica del teu dor-
mitori.

 5 Analitza el rebut de la llum del teu habitatge i com-
prova com l’import de la factura es desglossa en dife-
rents conceptes.

 6 Utilitzant el model correcte proposat a  l’Apartat 
5.5 i les dades relatives al cànon fi x, al preu per kWh i 

al lloguer del comptador, elabora en el teu quadern de 
tecnologia un rebut de la llum d’un usuari que ha con-
sumit 652 kWh i que la seva instal·lació disposa d’un ICP 
de 30 A i 220 V.

De grup

 1 Classifi queu en un mural els materials de maniobra, 
connexió i protecció utilitzats a les instal·lacions elèctri-
ques dels habitatges.
Nota: pot ser interessant que recopileu informació de 
les cases comercials que subministren materials elèctrics 
i aconseguiu components que tinguin en desús i que 
pugueu integrar fàcilment en el vostre treball.

 2 En companyia del vostre professor, visitau els comp-
tadors d’energia del vostre centre escolar i anotau les 
seves característiques i principis bàsics de funcionament. 
Una vegada a classe, realitzau un debat sobre les con-
clusions a les quals ha arribat cada grup.

 3 Projecteu  la distribució en planta d’un apartament 
amb cuina, saló menjador, dormitori i un bany. Poste-
riorment, situau sobre el vostre disseny els elements 
elèctrics que, segons el vostre criteri, calguin per a cada 
espai (preses de corrent, punts de llum, interruptors, 
etc.). Finalment, feu la representació funcional de la 
instal·lació i elaborau una llista dels materials necessaris 
per realitzar-la.

 4 Després d’analitzar els circuits i materials elèctrics 
representats a l’Apartat 5.6, demanau al vostre professor 
el material necessari i componeu els circuits proposats.

5

Dormitori 1

Dormitori 2

Suro

Aglomerat

Saló

Bany

Cuina


