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DOSSIER DE TECNOLOGIA 

PRÀCTICA Nº1: ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

1. ASPECTES TEÒRICS 

2. ESQUEMA DE PRINCIPI 

3. DESCRIPCIÓ DE COMPONENTS 

4. PROCEDIMENT DE LES SESSIONS 
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1. Aspectes teòrics 
 
Els aspectes teòrics a tractar durant les sessions d’aquesta pràctica s’inclouen dintre 
de l’itinerari curricular de batxillerat, amb les correspondències següents: 
Les explicacions de tots els conceptes serà resumida als alumnes dintre d’un dossier 
pràctic de seguiment que posterior a la finalització de les pràctiques haurà de ser 
presentat al professor, juntament amb les activitats i les pautes per a l’elaboració de 
l’informe. 
 
Concepte Unitat didàctica Definició 

Transmissió de calor Sistemes energètics -
Conducció/Convecció/Radiació 

Energia/treball/potència/ 

rendiment 

Sistemes energètics Expressions i formularis 
associats. 

Energia solar Sistemes energètics -Descripció d’un sistema solar i 
funcionalitats de tots els seus 
components 

-Compatibilitat amb els 
sistemes de producció 
d’energia habituals: calderes 

Metalls Materials  -Descripció de l’ idoneïtat de 
segons quins materials per a la 
tecnologia solar tèrmica  

Regulació Automatització i control -Relés, contactors, sondes 
tèrmiques, termistors PTC, 
manòmetres,termòmetres i 
termòstats, bombes 

Interpretació 
d’esquemes i simbologia 

Procés tecnològic -Construcció d’una instal·lació 
arran documentació tècnica i 
esquema de principi facilitats, 
tot interpretant la simbologia 
pròpia del sector 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Energia/ 
treball/potència/rendiment 

Sistemes energètics Aplicació en energia solar: 

Rendiment d’un captador 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Transmissió de calor Sistemes energètics -Conducció/Convecció/Radiació 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

ENERGIA SOLAR Sistemes energètics Descripció d’un sistema solar 

Recolzament amb sistemes 
convencionals 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

METALL materials Descripció Cu i aplicacions 

Comparativa amb plàstics 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

METALLS materials Descripció Cu i aplicacions 

Comparativa amb plàstics 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

REGULACIÓ Automatismes -Relés, contactors, sondes 
tèrmiques, termistors PTC, 
manòmetres,termòmetres i 
termòstats, bombes 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

INTERPRETACIÓ 
D’ESQUEMES I 
SIMBOLOGIA 

Projectes tècnics -Construcció d’una instal·lació 
arran documentació tècnica i 
esquema de principi facilitats, tot 
interpretant la simbologia pròpia 
del sector 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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2. Esquema de principi 
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3. Descripció de components (fitxa tipus) 
Exemple: 
Col·lector: 

Nom: 

Fabricant: 

Característiques: 

Els col·lectors solars es composen dels següents elements: 
• Coberta: És transparent, pot ser-hi present o no. Generalment és de vidre tot i que 

també s'utilitzen de plàstic ja que és menys car i manejable, però ha d'ésser un plàstic 
especial. La seva funció és minimitzar les pèrdues per convecció i radiació i per això 
ha de tindre una transmitància solar el més alta possible. 

• Canal d'aire: És un espai (buit o no) que separa la coberta de la placa absorbent. El 
seu espessor s'ha de calcular tenint en compte per tal d'equilibrar les pèrdues per 

convecció i les altes temperatures que es poden produir si es massa estret. 
• Placa absorbent: La placa absorbent és l'element que absorbeix l'energia solar i la 

transmet al líquid que circula per les canonades. La principal característica de la placa 
és que ha de tindre una gran absorció solar i una emissió tèrmica reduïda. Com els 
materials comuns no compleixen amb aquest requisit, s'utilitzen materials combinats 
per tal d'obtindre la millor relació absorció/emissió. 

• Tubs o conductes: Els tubs estan tocant (de vegades soldades) la placa absorbent 
per tal que l'intercanvi d'energia sigui el més gran possible. Pels tubs circula el líquid 
que s'escalfarà i anirà cap al tanc d'acumulació. 

• Capa aïllant: La finalitat de la capa aïllant és recobrir el sistema per tal d'evitar i 
minimitzar pèrdues. Per què l'aïllament sigui el millor possible, el material aïllant haurà 
de tindre una baixa conductivitat tèrmica 
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4. Procediments de les pràctiques 
 

Expliqueu de forma esquemàtica, indicant en cada pas els procediments, tècniques 
així com els components que s’han instal·lat en cada moment durant la sessió de 
pràctiques en un màxim de 2 pàgines d’extensió. En qualsevol cas s’han (només) de 
mencionar els càlculs, materials i components que s’han fet servir de cada etapa. 

 

5. Estructura de la presentació 
 
L’últim dia de la sessió i com a final de pràctica els grups faran una presentació en 
format digital al conjunt de la classe. La durada d’aquesta presentació serà de 15 min. 
Aquesta presentació ha d’incloure com a mínim els següents apartats 
 

- Descripció de components (1pag) 
- Explicació del funcionament del sistema (2 pag.) 
- Dades reals (2 pag.) 
- Càlculs fets (1 pag.) 
- Interpretació dels resultats (1 pag) 
- Conclusions (1pag.) 

 
Durant la presentació dels informes els alumnes entregaran el mateix dia aquest 
dossier individual a fi i efecte de ser revisat i confirmat pel professor, de igual forma la 
nota del informe final serà donada als alumnes en la mateixa sessió. La puntuació de 
les diferents parts està estructura en la següent taula: 
 
 

 
 
 

Entregat: 

Data: 

Components: 

Revisat: 

Data: 

Professor: 

Avaluació: 

Informe  

Presentació  

Pràctica % 

  NOTA FINAL P1  

 
 
 
 
 
 



14 Tecnologia..- Batxillerat 

 

Pàgina | 14 

 

 

DOSSIER DE TECNOLOGIA 

PRÀCTICA Nº2: AUTOMATITZACIÓ SOLAR 

6. ASPECTES TEÒRICS 

7. ESQUEMES DE MANIOBRA 

8. DESCRIPCIÓ DE COMPONENTS 

9. PROCEDIMENT DE LES SESSIONS 

10. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ 
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6. Aspectes teòrics 
 
Els aspectes teòrics a tractar durant les sessions d’aquesta pràctica s’inclouen dintre 
de l’itinerari curricular de batxillerat, amb les correspondències següents: 
Les explicacions de tots els conceptes serà resumida als alumnes dintre d’un dossier 
pràctic de seguiment que posterior a la finalització de les pràctiques haurà de ser 
presentat al professor, juntament amb les activitats i les pautes per a l’elaboració de 
l’informe. Aquestes sessions teòriques contemplaran com a mínim 2 exemples 
contextualitzats i les expressions d’electricitat bàsiques 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Automatismes bàsic Sistemes 
automàtics 

Aplicació en energia solar: 

Rendiment d’un circulador 

Expressions  

 

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 

 



16 Tecnologia..- Batxillerat 

 

Pàgina | 16 

 

 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Millora de productes e 
instal·lacions 

Projectes tècnics - Formes de controlar eficientment i 
proposta d’ús de formes de millora de 
les maniobres anteriors 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

ENERGIA SOLAR Sistemes energètics -Posta en marxa d’un sistema solar 
amb automatismes 

-Millora de consum i formes de 
regulació d’equips en sistemes 
d’energies renovables 

Expressions  

 

   

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 

 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 
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Regulació Automatització i 
control 

-Relés, contactors, sondes tèrmiques, 
termistors PTC, 
manòmetres,termòmetres i termòstats, 
bombes 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: Pràctica automatisme 

Activitat nº2: Variador de freqüència 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Interpretació d’esquemes i 
simbologia 

Esquemes Unifilars 

Procés tecnològic -Construcció d’una instal·lació arran 
documentació tècnica i esquema de 
maniobra facilitats 

-Distinció entre esquemes de força i 
esquemes de maniobra 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 
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Activitat nº2: 

 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

REGULACIÓ Automatismes -Relés, contactors, sondes 
tèrmiques, termistors PTC, 
manòmetres,termòmetres i 
termòstats, bombes 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 
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Activitat nº2: 

 



22 Tecnologia..- Batxillerat 

 

Pàgina | 22 

 

 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

INTERPRETACIÓ 
D’ESQUEMES I 
SIMBOLOGIA 

Projectes tècnics Construcció d’un esquema arran 
documentació tècnica i instal·lació 
real 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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7. Esquemes de maniobra necessaris 

 
a. Funcionament de bomba amb retroalimentació(primer contacte amb relé) 

 
 

 

Bomba 

 

Maniobra: Potència: 

Descripció: Descripció: bomba monofàsica 

Elements: Elements: 

 
2.2 Funcionament de bomba i sistema de refredament (aerotermos) amb contactors 
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diferents 
 

 

Maniobra: 

KM1 ���� Bomba solar 

KM2����Aerotermo 

 

Descripció: Descripció:  

 
 

b. Funcionament de bomba i sistema de refredament mitjançant commutats 
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Maniobra: 

KM1 ���� Bomba solar 

KM2����Aerotermo 

 

Descripció: Descripció:  

 
 

 

c. Esquema unifilar de proteccions elèctriques 
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Maniobra: 

KM1 ���� Bomba solar 

KM2���� Aerotermo 

TD 

SR 

Llums 

 

Descripció: Descripció:  

8. Descripció de components (fitxa tipus) 
Exemple: 
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Nom: Sonda de Radiació 

Fabricant: RESOL 

Característiques: 

• La célula solar CS10 está indicada para medir la intensidad de la radiación solar. 
La corriente de cortocircuito aumenta proporcionalmente a la intensidad de la 
radiación. La sonda se puede utilizar, según el termostato empleado, para realizar 
un control de validez adicional o para gestionar el sistema. El cable de conexión 
se puede alargar hasta 100�metros 

  

Nom: Termòstat diferencial (TD) 

Fabricant: MUNDOCONTROL 

Característiques: 

• Regulador para sistemas de placas solares de energía solar térmica.  
Con tres sondas PTC 2000 incluidas y tres relés (bomba, apoyo electrico directo 
16A y refrigerador), protección antihielo, muy versátil y simple 
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Nom: Sonda de Radiació 

Fabricant: RESOL 

Característiques: 

• La célula solar CS10 está indicada para medir la intensidad de la radiación solar. 
La corriente de cortocircuito aumenta proporcionalmente a la intensidad de la 
radiación. La sonda se puede utilizar, según el termostato empleado, para realizar 
un control de validez adicional o para gestionar el sistema. El cable de conexión 
se puede alargar hasta 100�metros 

  

Nom: Contactor tipus  

Fabricant: Telemecaniqué 

Característiques: 
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• Componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir el paso de 
corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan pronto se 
energice la bobina (en el caso de ser contactores instantáneos). Un contactor es un 
dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o instalación, con 
la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones de funcionamiento: 
una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte del circuito de mando, 
y otra inestable, cuando actúa dicha acción. Este tipo de funcionamiento se llama de "todo 
o nada". En los esquemas eléctricos, su simbología se establece con las letras KM 
seguidas de un número de orden 
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9. Procediments de les pràctiques 
 

Expliqueu de forma esquemàtica, indicant en cada pas els procediments, tècniques 
així com els components que s’han instal·lat en cada moment durant la sessió de 
pràctiques en un màxim de 2 pàgines d’extensió. En qualsevol cas s’han (només) de 
mencionar els càlculs, materials i components que s’han fet servir de cada etapa. 

 

10. Estructura de la presentació 
 
L’últim dia de la sessió i com a final de pràctica els grups faran una presentació en 
format digital al conjunt de la classe. La durada d’aquesta presentació serà de 15 min. 
Aquesta presentació ha d’incloure com a mínim els següents apartats 
 

- Descripció de components (1pag) 
- Explicació del funcionament del sistema (2 pag.) 
- Dades reals (2 pag.) 
- Càlculs fets (1 pag.) 
- Interpretació dels resultats (1 pag) 
- Conclusions (1pag.) 

 
Durant la presentació dels informes els alumnes entregaran el mateix dia aquest 
dossier individual a fi i efecte de ser revisat i confirmat pel professor, de igual forma la 
nota del informe final serà donada als alumnes en la mateixa sessió. La puntuació de 
les diferents parts està estructura en la següent taula: 
 
 

 
 
 

Entregat: 

Data: 

Components: 

Revisat: 

Data: 

Professor: 

Avaluació: 

Informe  

Presentació  

Pràctica % 

  NOTA FINAL P1  
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DOSSIER DE TECNOLOGIA 

PRÀCTICA Nº3: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

11. ASPECTES TEÒRICS 

12. ESQUEMES DE MANIOBRA 

13. DESCRIPCIÓ DE COMPONENTS 

14. PROCEDIMENT DE LES SESSIONS 

15. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ 
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11. Aspectes teòrics 
 
Els aspectes teòrics a tractar durant les sessions d’aquesta pràctica s’inclouen dintre 
de l’itinerari curricular de batxillerat, amb les correspondències següents: 
Les explicacions de tots els conceptes serà resumida als alumnes dintre d’un dossier 
pràctic de seguiment que posterior a la finalització de les pràctiques haurà de ser 
presentat al professor, juntament amb les activitats i les pautes per a l’elaboració de 
l’informe. Aquestes sessions teòriques contemplaran com a mínim 2 exemples 
contextualitzats i les expressions d’electricitat bàsiques 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Llei d’Ohm Electrotècnia Aplicació en energia solar: 

Rendiment d’un circulador 

Expressions  

 

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Energia Solar Serveis energètics -Descripció d’un sistema solar FV  i 
funcionalitats de tots els seus 
components 

-Compatibilitat amb els sistemes de 
producció d’energia habituals: Baixa 
tensió AC 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 
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Activitat nº2: 

 
 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Semiconductors: Si/Ge Materials  -Descripció de l’ idoneïtat de segons 
quins materials per a la producció 
d’energia elèctrica  

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: Pràctica automatisme 
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Activitat nº2: Variador de freqüència 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Regulació Automatització i 
control 

-Reguladors, convertidors i eficiència 
energètica 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

INTERPRETACIÓ 
D’ESQUEMES I 
SIMBOLOGIA 

Projectes tècnics Construcció d’un esquema arran 
documentació tècnica i instal·lació 
real 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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12. Esquemes de principi necessaris 
 

2.1 Esquema de principi instal·lació solar fotovoltaica: autoconsum 
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Esquema unifilar del protecció sistema fotovoltaic: 
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13. Descripció de components (fitxa tipus) 
Exemple: 
Nom: Regulador de càrrega 10A 

Fabricant: STECA 

Característiques: 

Descripció: La regulación de carga es la capacidad que tiene una fuente de 
alimentación de regular la tensión solicitada con independencia de la corriente que se 
le sea solicitada. Es decir, una fuente no debe variar la tensión eléctrica que se le 
haya requerido independiente de que no haya carga (por ejemplo sin nada conectado 
a la fuente) o haya la máxima admitida por la fuente (por ejemplo un motor con mucha 
carga). 

 

 

 

Nom: Bateries 6V Ni-Cd, tipus monoblock 

Fabricant: Tudor 

Característiques: 

Nom: Convertidor DC/AC 

Fabricant: LIFELINE / TUDOR 

Característiques: 

• Dispositiu que almacena energía eléctrica, usando procedimientos 
electroquímicos y que posteriormente la devuelve casi en su totalidad; este ciclo 
puede repetirse por un determinado número de veces. Se trata de un generador 
eléctrico secundario; es decir, un generador que no puede funcionar sin que se le 
haya suministrado electricidad previamente mediante lo que se denomina proceso 
de carga 
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Nom: Convertidor DC/AC 

Fabricant: SUNTECH / STECA 

Característiques: 

• La función de un inversor es cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un 
voltaje simétrico de salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por 
el usuario o el diseñador. Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, 
desde pequeñas fuentes de alimentación para computadoras, hasta aplicaciones 
industriales para controlar alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir 
la corriente continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o 
baterías, etc, en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectados en la red 
eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas 

   

 
 

14. Procediments de les pràctiques 
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Expliqueu de forma esquemàtica, indicant en cada pas els procediments, tècniques 
així com els components que s’han instal·lat en cada moment durant la sessió de 
pràctiques en un màxim de 2 pàgines d’extensió. En qualsevol cas s’han (només) de 
mencionar els càlculs, materials i components que s’han fet servir de cada etapa. 

 

15. Estructura de la presentació 
 
L’últim dia de la sessió i com a final de pràctica els grups faran una presentació en 
format digital al conjunt de la classe. La durada d’aquesta presentació serà de 15 min. 
Aquesta presentació ha d’incloure com a mínim els següents apartats 
 

- Descripció de components (1pag) 
- Explicació del funcionament del sistema (2 pag.) 
- Dades reals (2 pag.) 
- Càlculs fets (1 pag.) 
- Interpretació dels resultats (1 pag) 
- Conclusions (1pag.) 

 
Durant la presentació dels informes els alumnes entregaran el mateix dia aquest 
dossier individual a fi i efecte de ser revisat i confirmat pel professor, de igual forma la 
nota del informe final serà donada als alumnes en la mateixa sessió. La puntuació de 
les diferents parts està estructura en la següent taula: 
 
Entregat: 

Data: 

Components: 

Revisat: 

Data: 

Professor: 

Avaluació: 

Informe  

Presentació  

Pràctica % 

  NOTA FINAL P1  
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DOSSIER DE TECNOLOGIA 

PRÀCTICA Nº4: ENERGIA MINIEÒLICA 

16. ASPECTES TEÒRICS 

17. CROQUIS MUNTATGE 

18. DESCRIPCIÓ DE COMPONENTS 

19. PROCEDIMENT DE LES SESSIONS 

20. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓ 
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16. Aspectes teòrics 
 
Els aspectes teòrics a tractar durant les sessions d’aquesta pràctica s’inclouen dintre 
de l’itinerari curricular de batxillerat, amb les correspondències següents: 
Les explicacions de tots els conceptes serà resumida als alumnes dintre d’un dossier 
pràctic de seguiment que posterior a la finalització de les pràctiques haurà de ser 
presentat al professor, juntament amb les activitats i les pautes per a l’elaboració de 
l’informe. Aquestes sessions teòriques contemplaran com a mínim 2 exemples 
contextualitzats i les expressions d’electricitat bàsiques: 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Llei d’Ohm Electrotècnia Aplicació en energia solar: 

Rendiment d’un circulador 

Expressions  

 

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Energia/treball/potència/ 

rendiment 

Potencial Eòlic 

Sistemes energètics Expressions i formularis associats a les 
magnitud elèctriques. 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 
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Activitat nº2: 

 
 
 
Conceptes Unitat didàctica Definició 

Energia eòlica Sistemes energètics -Descripció del comportament a petita 
escala d’un aerogenerador 

-Compatibilitat amb els sistemes de 
producció d’energia habituals: Baixa 
tensió AC 

Expressions  
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Activitat nº1: Potencial eòlic català 

Activitat nº2: Potencial eòlic espanyol 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

Regulació Automatització i 
control 

-Reguladors, convertidors i eficiència 
energètica 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 
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Conceptes Unitat didàctica Definició 

INTERPRETACIÓ 
D’ESQUEMES I 
SIMBOLOGIA 

Projectes tècnics Construcció d’un esquema arran 
documentació tècnica i instal·lació 
real 

Expressions  

 

   

  

  

Activitat nº1: 

Activitat nº2: 

 
 

17. Esquemes o plànols necessaris 
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18. Descripció de components (fitxa tipus) 
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Exemple: 
 
Nom: generador de “vent” 

Fabricant: S&P TD350-250 mm. 

Característiques: 

• Descripció: Un motor asíncron és un motor elèctric alimentat amb corrent altern. 
El motor asíncron o motor d'inducció es fonamenta en els corrents induïts en el 
rotor a partir del camp magnètic giratori de l'estator. El motor monofàsic, en canvi, 
té un rendiment inferior, cosa per la qual se sol utilitzar per a electrodomèstics i 
aparells domèstics de petita potència. No es pot variar la velocitat, ni per tant la 
potència, d'un motor asíncron de manera gradual. La velocitat de funcionament 
depèn de la freqüència d'alimentació i del nombre de pols. 

  

 

  

  
 

  

 

 

Nom: Motor (dinamo) CC 12 V. 

Fabricant: ALECOP 

Característiques: 
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Nom: Generador CC 

Fabricant: ALECOP 
 
 

Característiques: Motor de corriente 
continua. Funciona de 0 a 12 V. Eje 
de Ø 2mm y 14mm. de longitud 

• Un motor de corrent continu o, més simplement motor continu o motor de CC, 
és una màquina elèctrica rotativa que transforma energia elèctrica en forma de 
corrent continu en energia mecànica mitjançant interaccions electromagnètiques. 
Pràcticament tots els motors elèctrics són reversibles, és a dir, poden transformar 
energia mecànica en energia elèctrica funcionant com a dinamos. 
Els motors de corrent continu basen el seu funcionament en la llei de Lorentz, 
també anomenada llei de Laplace quan aquesta és aplicada a un conductor, com 
és el cas dels motors. 

Hèlix Tripala Graupner 12x8.-Eje 8/10 mm Ø (Aeromodelisme)+Adaptador eix 

   

 

19. Procediments de les pràctiques 
 

Expliqueu de forma esquemàtica, indicant en cada pas els procediments, tècniques 
així com els components que s’han instal·lat en cada moment durant la sessió de 
pràctiques en un màxim de 2 pàgines d’extensió. En qualsevol cas s’han 
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(només) de mencionar els càlculs, materials i components que s’han fet servir de cada 
etapa. 

 

20. Estructura de la presentació 
 
L’últim dia de la sessió i com a final de pràctica els grups faran una presentació en 
format digital al conjunt de la classe. La durada d’aquesta presentació serà de 15 min. 
Aquesta presentació ha d’incloure com a mínim els següents apartats 
 

- Descripció de components (1pag) 
- Explicació del funcionament del sistema (2 pag.) 
- Dades reals (2 pag.) 
- Càlculs fets (1 pag.) 
- Interpretació dels resultats (1 pag) 
- Conclusions (1pag.) 

 
Durant la presentació dels informes els alumnes entregaran el mateix dia aquest 
dossier individual a fi i efecte de ser revisat i confirmat pel professor, de igual forma la 
nota del informe final serà donada als alumnes en la mateixa sessió. La puntuació de 
les diferents parts està estructura en la següent taula: 
 
Entregat: 

Data: 

Components: 

Revisat: 

Data: 

Professor: 

Avaluació: 

Informe  

Presentació  

Pràctica % 

  NOTA FINAL P1  

 
 


