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1. Anexos 

1.1. Guía del método ABP en modo competitivo 

1. Introducció 
El present document, pretén ser una guia per a que l'alumne desenvolupi de la forma més 
eficaç l'activitat plantejada. Els alumnes hauran de resoldre els problemes plantejats en 
l'activitat seguint un procediment marcat per l'estil "aprenentatge  basat en problemes en mode 
competitiu" (o ABPMC), una variant del "aprenentatge basat en problemes" (ABP). 

 

2. Metodologia docent 
 

a. Introducció al ABPMC 

En aquesta activitat s'ha utilitzat la metodologia docent ABP en mode competitiu (o ABPMC), 
una variant del conegut mètode ABP. En l'ABPMC, els alumnes es dividiran en grups (màxim 4 
membres per grup), amb l'objectiu de resoldre els problemes plantejats a l'activitat. Aquest 
grups  s'organitzen en 2 equips; l'equip A i l'equip B. Els equips competiran entre ells, 
"enfrontat" grups de cada equip per obtindre una bonificació en la nota final, sent els membres 
del equip guanyador els que obtinguin la major bonificació. Aquest "enfrontament" tindrà lloc en 
dos fases; el treball escrit i la exposició oral. En la primera fase, els grups treballaran de forma 
autònoma per donar solució als problemes plantejats en l'activitat, mitjançant el medi i el 
procediment que estimin mes oportú, podent consultar amb el professor les dubtes sorgides. 
En la segona, els alumnes realitzaran una exposició oral on exposaran/defensaran les 
solucions aportades a cada problema. El procés avaluatiu de donarà lloc a una nota per grup, i 
la suma de les notes de cada grup de cada equip donarà lloc al equip guanyador de l'activitat. 

b. La fase del treball escrit 

El treball escrit es la part mes important de l'activitat, degut a que errors en aquesta fase 
generaran errors en las consegüents fases del treball. Per aquest motiu es essencial seguir un 
procediment: 

1. Lectura de l'activitat. 
2. Identificació dels problemes. 
3. Identificar les necessitats d'aprenentatge. 
4. Recerca d'informació en base a les necessitats. 
5. Contrastar la informació amb els companys. 
6. Consensuar amb els companys i donar solució al problema.  

No obstant s'ha representat en una llista de forma lineal, el procés, es un procés cíclic en el que 
a vegades, cal retornar als punts anteriors per tal de trobar la solució mes correcte o fins i tot la 
mes optima. 

c. La fase de la exposició oral. 

En aquesta fase, els alumnes hauran de exposar/defensar les solucions aportades a cada 
problema plantejat en l'activitat. Podran utilitzar qualsevol medi al seu abast per realitzar 
l'exposició. 

d. Objectius de la metodologia 

Aquesta metodologia te els següents objectius: 

• Estimular el pensament, anàlisis i el raonament del l'alumne. 
• Estimular l'aprenentatge autoregulat. 
• Proposar un context realista dels problemes. 
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• Activar la curiositat i la competitivitat per tal de incrementar el rendiment. 
• Permetre la recerca de noves eines didàctiques i el seu us. 
• Fomentar el treball en equip. 
• Desenvolupament d'habilitats transversals. 
• Demostrar el nexe entre escola i el mon laboral a l'aula mitjançant activitats. 

 

3. Treball a realitzar 
 

a. El treball escrit 

El treball escrit recull el conjunt de solucions adoptades per part dels alumnes als problemes 
plantejats per el professor. 

En l'avaluació del treball escrit es valoraran dos grans aspectes: l'estructura del treball i la 
resolució dels problemes. 

El treball s'entregarà en format PDF. 

Cal destacar que es pot consultar la rubrica per obtindre mes detalls dels aspectes que es 
tindran en conte a l'hora de avaluar. 

i. L'estructura del treball. 

El treball haurà de estar presentat amb una configuració homogènia, es a dir, amb la mateixa 
configuració en tot el treball. A mes haurà de estar estructurat, com a mínim, en les següents 
parts: 

1. Portada: Portada amb les dades mes rellevants del treball.  
2. Índex: Compilació dels apartats que composen el treball. 
3. Contingut: Enunciat dels problemes i la seva resolució.  
4. Conclusions: Conclusions valorant l'activitat realitzada. 
5. Bibliografia: Compilació de totes les fonts consultades. 

Hi ha una gran quantitat d'informació que es pot consultar, i a partir d'aquesta es pot 
confeccionar el treball dotant-lo de personalitat pròpia. 

ii. La resolució del problema 

Aquesta es la part mes important del treball, es on es visualitzarà el treball realitzat i la 
disparitat entre cada treball, degut a que per a cada problema poden existir múltiples solucions. 
En aquesta part es valorarà que el treball escrit inclogui els següents aspectes: 

1. Enunciat del problema. 
2. Identificació del problema. 
3. Enumeració de les necessitats d'aprenentatge. 
4. Solució adoptada, criteris utilitzats i la justificació de la decisió. 

A mes també es valorarà que el resultat sigui el correcte mitjançant una nota ponderada en 
base a la puntuació de cada apartat. 

b. La exposició oral 

La exposició oral consisteix en la comunicació oral defensant les solucions adoptades pels 
problemes plantejats en l'activitat. 

Es pot utilitzar qualsevol mètode gràfic per l'exposició oral sempre i quan sigui compatible amb 
els medis disponibles en el centre. 

En aquest apartat la nota serà individual. 

La exposició haurà de tindrà una duració entre 10 i 15 minuts. 

Cal destacar que es pot consultar la rubrica per obtindre mes detalls dels aspectes que es 
tindran en conte a l'hora de avaluar. 
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4. Desenvolupament 
L'activitat es desenvolupa seguint les següents passes: 

• Els alumnes s'organitzaran en grups de 3 membres. En cas que sobres un alumne, 
aquest s'unirà a un altre grup o el professor l'hi assignarà un, formant un grup de 4 
membres. 

• El professor assignarà cada grup a un equip determinat, el A o el B, no obstant, tenen 
que estar formats per el mateix numero de grups. En cas que sobres un grup, aquest 
grup es tindrà que dissoldre i els seus membres unir-se a altres grups, repartint els 
membres entre els grups del equip A i B de forma equànime. 

• A cada grup se'ls entregarà el material establert en l'apartat de Material d'aquesta guia, 
entre ells, l'activitat que han de realitzar, entregant una versió diferent a cada grup del 
mateix equip. 

• El docent encarregat de realitzar aquesta activitat, explicarà als alumnes tot el procés 
que implica la realització d'aquesta activitat. 

• Rere la intervenció del docent comença el període de temps per a que els grups de 
alumnes resolguin els problemes plantejats en l'activitat i  realitzin el treball de forma 
autònoma i fora del horari escolar. 

• Arribat el dia d'entrega del treball, el docent s'encarregarà de recollir els treballs. 
• A continuació tenen lloc les exposicions orals. 
• Finalment el professor entregarà les notes i exposarà qui es l'equip guanyador. 

 

5. Resultats d'aprenentatge 
A continuació s'enumeren el resultats d'aprenentatges treballats en aquesta activitat: 

1. Elabora documentació tècnica de transformadors relacionant símbols normalitzats i 
representant gràficament elements i procediments. 

2. Munta transformadors monofàsics i trifàsics, acoblant els seus elements i verificant el 
seu funcionament. 

3. Repara avaries en transformadors, realitzant comprovacions i ajusts per a la posada en 
servei. 

4. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el 
muntatge i manteniment de màquines elèctriques, identificant-ne els riscos associats, 
les mesures i equips per prevenir-los. 
 

6. Temporització 
L'activitat es realitzarà fora del horari escolar, excepte l'exposició oral, la qual es realitzarà a 
classe. No obstant això, es poden realitzar consultes al docent encarregat d'aquesta activitat en 
qualsevol moment dins del seu horari escolar. En la taula inferior s'exposen les dates d'entrega 
i de realització de cada part de l'activitat. 

Data Treball Exposició 

Inici 26 de Març 26 d'Abril 

Entrega 26 d'Abril 26 d'Abril 

7. Materials 
A continuació s'enumeren els materials entregats als alumnes: 
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1) Guia de la metodologia ABP en mode competitiu utilitzat en la  UF1:Transformadors 
elèctrics. 

2) Document de l'activitat amb diferents versions. 
3) Rubrica per el treball escrit. 
4) Rubrica per l'exposició. 
5) Document de resultats. 

 

8. Avaluació 
 

a. Requisits mínims 

Per tal de considerar l'activitat avaluable, s'hauran de completar un mínim de 3 problemes. 

b. Sistema de avaluació 

El sistema de avaluació utilitzat en aquesta activitat estarà compost per una proba escrita 
(treball realitzat) i una exposició oral. 

c. Eines avaluatives 

Les eines avaluatives utilitzades seran les següents: 
 

a. Rubrica per el treball: Amb aquesta eina s'avaluarà aspectes generals del document 
com: faltes d'ortografia, format, us d'il·lustracions, inclusió de referències, portada, 
índex,etc... Per mes informació consultar la rubrica corresponent. 

b. Rubrica per la exposició oral: Amb aquesta eina s'avaluarà l'exposició oral, tenint en 
compte aspectes com: presencia, capacitat comunicativa, claredat, posicionament, 
recursos utilitzats. Per mes informació consultar la rubrica corresponent. 

c. Puntuació: Un dels aspectes mes importants es la puntuació obtinguda en la proba 
escrita, per aquesta raó en cada apartat, de cada problema, hi serà present la 
corresponent puntuació. 
 

9. Sistema de qualificació 
 

a. Qualificació individual 

Aquesta qualificació s'obté com a resultat del procés explicat en els següents apartats. 

b. Puntuació de la proba escrita 

La puntuació de la proba escrita tindrà dos vessants; una que puntua aspectes generals 
mitjançant una rubrica, la qual es puntuarà de 0 a 10, i l'altre que serà el resultat de la suma de 
tots els punts obtinguts en la correcció del treball, extrapolant els punts obtinguts a un rang de 0 
a 10. El pes de cada part s'exposa en la formula inferior: 

������	�	
���� = 0.3 · ������
� + 0.7 · �
����

�ó 

c. Puntuació individual 

Finalment la puntuació individual de l'activitat es calcula de la següent manera: 

����������� = 0.3 · �
��� !�"� 	 #��

+ 0.7 · ��# $�	�!"#�%� 

d. Qualificació de grup 

Amb el procés explicat en els punts següents es mostra com s'aconsegueix la bonificació a 
mode de recompensa. 

e. Puntuació de la proba escrita 
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La puntuació de la proba escrita tindrà dos vessants; una que puntua aspectes generals 
mitjançant una rubrica, la qual es puntuarà de 0 a 10, i l'altre que serà el resultat de la suma de 
tots els punts obtinguts en la correcció del treball, extrapolant els punts obtinguts a un rang de 0 
a 10. El pes de cada part s'exposa en la formula inferior: 

������	�	
���� = 0.3 · ������
� + 0.7 · �
����

�ó 

f. Puntuació de la proba oral 

La proba oral es puntuarà de 0 a 10 mitjançant la rubrica de la exposició oral per a cada 
integrant de cada grup. 

g. Puntuació individual 

La puntuació individual de l'activitat es calcula de la següent manera: 

����������� = 0.3 · �
��� !�"� 	 #��

+ 0.7 · ��# $�	�!"#�%� 

h. Puntuació de grup 

Un cop puntuat el treball de forma individual, es calcula el promig de les notes de grup de la 
següent manera: 

�&#�� =
�����������	'�'$#�	1 + �����������	'�'$#�	2 + �����������	'�'$#�	3

3
 

 

i. Puntuació d'equip 

Finalment es sumen les puntuacions de cada grup del mateix equip, i l'equip que tingui una 
major puntuació obtindrà la bonificació exposada en apartats posteriors. 

10. Bonificació. 
Les membres del equip guanyador obtindran una bonificació de 1,5 punts a la nota del examen. 
Els no guanyadors obtindran 0,5 punts.  
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1.2. Plantilla actividad 

Los espacios en blanco y las casillas de fondo amarillo corresponden a un dato variable que 
varía en función de modelo de actividad. 

Com a operaris d'una empresa d'èxit en el camp dels serveis elèctrics i d'automatismes, ets el 
responsable de resoldre  una sèrie de problemes que t'assigna l'encarregat. 

Problema 1 

Un client contracta els serveis de la teva empresa per a la realització de la instal·lació d'uns 
aparells elèctrics en la seva seu de l'Hospitalet. La seva seu consta de diferents edificis, però el 
lloc on es realitzarà la instal·lació es un hospital. Aquest  posseeix una línea de 230V a 50Hz 
amb neutre. Els aparells son considerats instruments d'electromedicina, tots funcionen a 230V i 
considera que la  potencia total de la instal·lació es de 1KW sense consum de potencia 
reactiva. L'encarregat t'encomana que investiguis i contestis les qüestions que s'enumeren a 
continuació. 

1) Tipus de transformador mes adient per aquesta aplicació (1 punt). Justifica la selecció. 
(3 punts)  

2) Busqueu informació d'un transformador del tipus seleccionat i completeu la taula 
inferior amb les seves característiques segons el seu catàleg o fitxa tècnica. (0,1 
punts/Característica correcte, Màxim 1 punt) 
 

Nom  

Referència 
fabricant 

 

 
Característica Valor 

màxim 
Valor nominal Valor 

mínim 
Característica Valor 

U1 (V) 
   F (Hz)  

U2 (V) 
   µ (%)  

I1 (A) 
   Alçada (mm)  

I2 (A) 
   Amplada 

(mm) 
 

P (VA o W) 
   Pes (Kg)  

 
   Preu (€)  

 
3) Adjunteu la part de les característiques del catàleg del transformador seleccionat a 

aquest document. (1 punt) 
4) Exposeu entre 4 i 8 característiques diferents a les anteriors que consideris importants. 

Explica el significat i la seva importància. (0,75 punts/Característica completa) 
5) Numero de transformadors necessaris per fer funcionar la instal·lació segons la 

potencia instal·lada, tenint en compte dos circumstancies: considerant el rendiment i 
sense considerar el rendiment. Justifica la resposta amb càlculs. (3 punts cada cas)  

6) Exposeu les parts mes importants del transformador. (0,1 punts/Característica 
completa, màxim 1 punt) 

7) Esquema elèctric del transformador. (1 punt) 
8) Borner i connexions del transformador. (1 punt) 
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Problema 2 

Un segon client contracta els serveis de l'empresa per a la realització de la instal·lació de la 
maquinaria que ha adquirit últimament per a l'ampliació d'una de les seves línees de producció. 
Considerant que l'empresa compta amb una escomesa trifàsica de 400V a 50 Hz amb neutre i 
que es capaç  de subministrar una potencia infinita, el gerent ens demana que realitzem les 
següents tasques: 

1) Busqueu i seleccioneu el transformador que cregueu mes adient per connectar cada 
element (0,33 punts cada aparell). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada aparell). 

2) Seleccioneu les mesures de protecció mes adient per cada transformador, si es 
necessari (0,33 punts cada element de protecció). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada 
aparell). 

3) Realitzeu l'esquema elèctric de la instal·lació, dibuixant cada un dels elements com si 
fos un aparell amb nomes el tipus de connexió que requereix la maquina. (1 punts per 
aparell i 2 per la instal·lació) 

Tipus de 
dispositiu 

Referència 
fabricant 

  

  

  

 

Problema 3 

Un client vol reutilitzar un transformador monofàsic que tenia emmagatzemat per subministrar 
potencia a una part de la seva instal·lació, reduint així la despesa. No obstant, degut al pas del 
temps, algunes de  les dades que hi havia en la placa de característiques s'han esborrat. En la 
taula inferior es mostren les dades presents en la placa. 

Característica Valor nominal Explicació 

U1 (V) 380 
Tensió en el 

primari. 

U2 (V) 
 

Tensio en el 

secundari. 

I1 (A) 5 
Intensitat en el 

primari. 

I2 (A) 
 

Intensitat en el 

secundari. 

S (VA) 2000 
Potencia 

aparent. 

F (Hz) 50 
Frequencia de 

la red. 

Rfe (Ω) 
 

Resistencia del 

entreferro. 

Xµ(Ω) 
 

Inductancia del 

bobinat. 

m 
 

Relacio de 

transformacio. 

µ (%) 95 Rendiment. 
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cos φ0 
 

  

sen φ0 
 

  

φ0 
 

Angle de 

desfasament. 

IFe (A) 
 

Intensitat per 

l'entreferro en 

buit. 

Iµ (A) 
 

Intensitat per la 

bobina en buit. 

 

El gerent de l'empresa et demana que resolguis les següents qüestions: 

1) Quins assajos es solen realitzar en els transformadors monofàsics?  quina finalitat 
tenen? (0,2 punts assaig,  màxim 2 punt) 

2) Quina normativa regeix aquest assajos?  (0,4 punts assaig,  màxim 2 punt) 
3) Quins equips de mesura es necessiten per a realitzar aquest assajos? (0,2 punts per 

equip,  màxim 1 punt) 
4) Segons les característiques exposades, expliqueu de  forma clara i concisa, quin i com 

realitzaríeu l'assaig mes adequat per completar la taula i les mesures de seguretat que 
utilitzaríeu. (Quin 1 punt, com 4 punts) 

5) Dibuixeu l'esquema elèctric del assaig que realitzaríeu incloent els equips de mesura, 
de protecció i de maniobra. (Transformador, protecció, maniobra,línees: 2 punts, equip 
de mesura 3 punts) 

6) El client et demana que calculeu les característiques del transformador que falten en la 
placa de característiques exposada anteriorment en funció de les lectures realitzades 
mostrades en la taula inferior . (1 punts/Característica correcte, màxim 10 punts) 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Explicació 

V2 (V) 
 

Tensió en el 

secundari en 

buit. 

I0 (A) 
 

Intensitat en el 

primari en buit. 

P0 (W) 
 

Potencia en el 

primari de buit. 

 

Problema 4 

Un operari d'una empresa client detecta al llarg de la seva ruta de manteniment preventiu que 
dos dels transformadors monofàsics  de la instal·lació funcionen deficientment, llavors realitza 
el següents informes: 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 1 

Incidències: 

(Seleccionar 1) 

Es detecta que els transformador esta excessivament calent. 
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Es detecta una tensió excessiva a la sortida del transformador. 

Es detecta que els protectors es desactiven donant a entendre que hi ha un curtcircuit. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 2 

Incidències: 

(Seleccionar 1) 

Es detecta una tensió de sortida molt inferior a la que es preveia. 

Es detecten danys en el transformador y que el diferencial es desactiva, donant a entendre que 
hi ha una fuita. 

Es detecta massa soroll provinent del suport del transformador. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

S'ha detectat danys en els bobinats. 

 

L'encarregat ens fa arribar els dos informes i ens  

1) Expliqueu que es el manteniment correctiu. (1 punt) Creus que ha hagut algun error en 
el manteniment?  (2 punts per cada incidència) 

2) Quines causes  creieu que han produït les anomalies en el funcionament dels 
transformadors?  (2 punts per cada incidència) 

3) Com repararíeu l'averia? (2 punts per cada incidència) 
4) Realitzeu un pla de treball per tal de reparar  1 de les dues averies, a elecció vostre. (6 

punt) 
5) Quin equip de mesura i protecció necessitaríeu per a realitzar aquesta tasca? (0,1 

punts per aparell, màxim 2 punts) 

Problema 5 

El client ens informa que el transformador era un transformador sec encapsulat en resina 
epoxi / Transformadores Hermètic omplert integral / Autotransformadors esta massa danyat 
com per seguir utilitzant-lo. Ens demana que: 

1) Busqueu una empresa que s'encarregui del tractament de reciclatge del seu tipus de 
transformador.  (2 punts) 

2) Que exposeu clarament quins residus genera el transformador. (4 punts) 
3) Exposeu la normativa que regeix el seu procés indicant el residu que tracten i com ho 

fan.  (4 punts) 
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1.3. Actividad modelo A 

Com a operaris d'una empresa d'èxit en el camp dels serveis elèctrics i d'automatismes, ets el 
responsable de resoldre  una sèrie de problemes que t'assigna l'encarregat. 

Problema 1 

Un client contracta els serveis de la teva empresa per a la realització de la instal·lació d'uns 
aparells elèctrics en la seva seu de l'Hospitalet. La seva seu consta de diferents edificis, però el 
lloc on es realitzarà la instal·lació es un hospital. Aquest  posseeix una línea de 230V a 50Hz 
amb neutre. Els aparells son considerats aparells d'electromedicina, tots funcionen a 230V i 
considera que la  potencia total de la instal·lació es de 1KW sense consum de potencia 
reactiva. L'encarregat t'encomana que investiguis i contestis les qüestions que s'enumeren a 
continuació. 

1) Tipus de transformador mes adient per aquesta aplicació (1 punt). Justifica la selecció. 
(3 punts)  

2) Busqueu informació d'un transformador del tipus seleccionat i completeu la taula 
inferior amb les seves característiques segons el seu catàleg o fitxa tècnica. (0,1 
punts/Característica correcte, Màxim 1 punt) 
 

Nom  

Referència 
fabricant 

 

 
Característica Valor 

màxim 
Valor nominal Valor 

mínim 
Característica Valor 

U1 (V) 
   F (Hz)  

U2 (V) 
   µ (%)  

I1 (A) 
   Alçada (mm)  

I2 (A) 
   Amplada 

(mm) 
 

P (VA o W) 
   Pes (Kg)  

 
   Preu (€)  

 
3) Adjunteu la part de les característiques del catàleg del transformador seleccionat a 

aquest document. (1 punt) 
4) Exposeu entre 4 i 8 característiques diferents a les anteriors que consideris importants. 

Explica el significat i la seva importància. (0,75 punts/Característica completa) 
5) Numero de transformadors necessaris per fer funcionar la instal·lació segons la 

potencia instal·lada, tenint en compte dos circumstancies: considerant el rendiment i 
sense considerar el rendiment. Justifica la resposta amb càlculs. (3 punts cada cas)  

6) Exposeu les parts mes importants del transformador. (0,1 punts/Característica 
completa, màxim 1 punt) 

7) Esquema elèctric del transformador. (1 punt) 
8) Placa de bornes i connexions del transformador. (1 punt) 

Problema 2 

Un segon client contracta els serveis de l'empresa per a la realització de la instal·lació de la 
maquinaria que ha adquirit últimament per a l'ampliació d'una de les seves línees de producció. 
Considerant que l'empresa posseeix amb una escomesa trifàsica de 400V a 50 Hz amb neutre i 
que es capaç  de subministrar una potencia infinita, el gerent ens demana que realitzem les 
següents tasques: 
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1) Busqueu i seleccioneu el transformador que cregueu mes adient per connectar cada 
dispositiu (0,33 punts cada aparell). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada aparell). 

2) Seleccioneu les mesures de protecció mes adient per cada transformador, si es 
necessari (0,33 punts cada element de protecció). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada 
aparell). 

3) Realitzeu l'esquema elèctric de la instal·lació, dibuixant cada un dels elements com si 
fos un aparell amb nomes el tipus de connexió que requereix la maquina. (1 punts per 
aparell i 2 per la instal·lació) 

Tipus de 
dispositiu 

Referència 
fabricant 

Arrencador 
suau de motor 

3RW4026-
1BB14 

Controlador de 
velocitat d'un 
motor trifàsic 
asíncron. 

ATV12H037M2 

Motor 
monofàsic  

M4Q045-EA01-
75 

 

Problema 3 

Un client vol reutilitzar un transformador monofàsic que tenia emmagatzemat per subministrar 
potencia a una part de la seva instal·lació, reduint així la despesa. No obstant, degut al pas del 
temps, algunes de  les dades que hi havia en la placa de característiques s'han esborrat. En la 
taula inferior es mostren les dades presents en la placa. 

Característica Valor nominal Explicació 

U1 (V) 380 
Tensió en el 

primari. 

U2 (V) 
 

Tensió en el 

secundari. 

I1 (A) 5 
Intensitat en el 

primari. 

I2 (A) 
 

Intensitat en el 

secundari. 

S (VA) 2000 
Potencia 

aparent. 

F (Hz) 50 
Freqüència de 

la ret. 

Rfe (Ω) 
 

Resistència del 

entreferro. 

Xµ(Ω) 
 

Inductància del 

bobinat. 

m 
 

Relació de 

transformació. 

µ (%) 95 Rendiment. 

cos φ0 
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sen φ0 
 

  

φ0 
 

Angle de 

desfasament. 

IFe (A) 
 

Intensitat per 

l'entreferro en 

buit. 

Iµ (A) 
 

Intensitat per la 

bobina en buit. 

 

El gerent de l'empresa et demana que resolguis les següents qüestions: 

1) Quins assajos es solen realitzar en els transformadors monofàsics?  quina finalitat 
tenen? (0,2 punts assaig,  màxim 2 punt) 

2) Quina normativa regeix aquest assajos?  (0,4 punts assaig,  màxim 2 punt) 
3) Quins equips de mesura es necessiten per a realitzar aquest assajos? (0,2 punts per 

equip,  màxim 1 punt) 
4) Segons les característiques exposades, expliqueu de  forma clara i concisa, quin i com 

realitzaríeu l'assaig mes adequat per completar la taula i les mesures de seguretat que 
utilitzaríeu. (Quin 1 punt, com 4 punts) 

5) Dibuixeu l'esquema elèctric del assaig que realitzaríeu incloent els equips de mesura, 
de protecció i de maniobra. (Transformador, protecció, maniobra,línees: 2 punts, equip 
de mesura 3 punts) 

6) El client et demana que calculeu les característiques del transformador que falten en la 
placa de característiques exposada anteriorment en funció de les lectures realitzades 
mostrades en la taula inferior . (1 punts/Característica correcte, màxim 10 punts) 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Explicació 

V2 (V) 125 

Tensió en el 

secundari en 

buit. 

I0 (A) 0,08 
Intensitat en el 

primari en buit. 

P0 (W) 2,2 
Potencia en el 

primari de buit. 

 

Problema 4 

Un operari d'una empresa client detecta al llarg de la seva ruta de manteniment preventiu que 
dos dels transformadors monofàsics  de la instal·lació funcionen deficientment, donant lloc als 
següents informes: 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 1 

Incidències: 

Es detecta que els transformador esta excessivament calent. 

Comprovacions: 
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Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 2 

Incidències: 

Es detecta una tensió de sortida molt inferior a la que es preveia. 

Comprovacions: 

S'ha detectat danys en els bobinats. 

 

L'encarregat ens fa arribar els dos informes i ens  

1) Expliqueu que es el manteniment correctiu. (1 punt) Creus que ha hagut algun error en 
el manteniment?  (2 punts per cada incidència) 

2) Quines causes  creieu que han produït les anomalies en el funcionament dels 
transformadors?  (2 punts per cada incidència) 

3) Com repararíeu l'averia? (2 punts per cada incidència) 
4) Realitzeu un pla de treball per tal de reparar  1 de les dues averies, a elecció vostre. (6 

punt) 
5) Quin equip de mesura i protecció necessitaríeu per a realitzar aquesta tasca? (0,1 

punts per aparell, màxim 2 punts) 

 

Problema 5 

Un client ens informa que uns dels seus transformadors a quedat inutilitzable rere sofrir els 
efectes d'una tempesta elèctrica i que vol encarregar-nos el reciclatge del mateix. El client ens 
informa de que es tractava de un transformador trifàsic sec encapsulat en resina epoxi. 
L'encarregat de la vostra empresa us demana el següent: 

1) Busqueu una empresa que s'encarregui del tractament de reciclatge del tipus de 
transformador del client.  (2 punts) 

2) Exposeu clarament quins residus genera el transformador. (4 punts) 
3) Exposeu la normativa que regeix el seu procés indicant el residu que tracten i com ho 

fan.  (4 punts) 
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1.4. Actividad modelo B 

Com a operaris d'una empresa d'èxit en el camp dels serveis elèctrics i d'automatismes, ets el 
responsable de resoldre  una sèrie de problemes que t'assigna l'encarregat. 

Problema 1 

Un client contracta els serveis de la teva empresa per a la realització de la instal·lació d'uns 
aparells elèctrics en la seva seu de l'Hospitalet. La seva seu consta de diferents edificis, però el 
lloc on es realitzarà la instal·lació es un laboratori electrònic. L'equip tècnic del laboratori a 
expressat la necessitat de poder regular la tensió de sortida per poder realitzar múltiples 
probes. El laboratori posseeix una línea de 230V a 50Hz amb neutre. Considera que la  
potencia total de la instal·lació es de 1KW sense consum de potencia reactiva. L'encarregat 
t'encomana que investiguis i contestis les qüestions que s'enumeren a continuació. 

1) Tipus de transformador mes adient per aquesta aplicació (1 punt). Justifica la selecció. 
(3 punts)  

2) Busqueu informació d'un transformador del tipus seleccionat i completeu la taula 
inferior amb les seves característiques segons el seu catàleg o fitxa tècnica. (0,1 
punts/Característica correcte, Màxim 1 punt) 
 

Nom  

Referència 
fabricant 

 

 
Característica Valor 

màxim 
Valor nominal Valor 

mínim 
Característica Valor 

U1 (V) 
   F (Hz)  

U2 (V) 
   µ (%)  

I1 (A) 
   Alçada (mm)  

I2 (A) 
   Amplada 

(mm) 
 

P (VA o W) 
   Pes (Kg)  

 
   Preu (€)  

 

3) Adjunteu la part de les característiques del catàleg del transformador seleccionat a 
aquest document. (1 punt) 

4) Exposeu entre 4 i 8 característiques diferents a les anteriors que consideris importants. 
Explica el significat i la seva importància. (0,75 punts/Característica completa) 

5) Numero de transformadors necessaris per fer funcionar la instal·lació segons la 
potencia instal·lada, tenint en compte dos circumstancies: considerant el rendiment i 
sense considerar el rendiment. Justifica la resposta amb càlculs. (3 punts cada cas)  

6) Exposeu les parts mes importants del transformador. (0,1 punts/Característica 
completa, màxim 1 punt) 

7) Esquema elèctric del transformador. (1 punt) 
8) Borner i connexions del transformador. (1 punt) 

Problema 2 

Un segon client contracta els serveis de l'empresa per a la realització de la instal·lació de la 
maquinaria que ha adquirit últimament per a l'ampliació d'una de les seves línees de producció. 
Considerant que l'empresa compta amb una escomesa trifàsica de 400V a 50 Hz amb neutre i 
que es capaç  de subministrar una potencia infinita, el gerent ens demana que realitzem les 
següents tasques: 
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1) Busqueu i seleccioneu el transformador que cregueu mes adient per connectar cada 
element (0,33 punts cada aparell). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada aparell). 

2) Seleccioneu les mesures de protecció mes adient per cada transformador, si es 
necessari (0,33 punts cada element de protecció). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada 
aparell). 

3) Realitzeu l'esquema elèctric de la instal·lació, dibuixant cada un dels elements com si 
fos un aparell amb nomes el tipus de connexió que requereix la maquina. (1 punts per 
aparell i 2 per la instal·lació) 

Tipus de 
dispositiu 

Referència 
fabricant 

Impressora 3D 
CEL ROBOX 

RBX01-BK 

Cargador de 
piles Mascot 
LD-ÁCIDO, 
12V, 1A 

2240000055 

Fresadora 
PROXXON  
MF 70  MICRO 
MILLER 

 

MF 70 

 

Problema 3 

Un client vol reutilitzar un transformador monofàsic que tenia emmagatzemat per subministrar 
potencia a una part de la seva instal·lació, reduint així la despesa. No obstant, degut al pas del 
temps, algunes de  les dades que hi havia en la placa de característiques s'han esborrat. En la 
taula inferior es mostren les dades presents en la placa. 

Característica Valor nominal Explicació 

U1 (V) 230 
Tensió en el 

primari. 

U2 (V) 

 
Tensió en el 

secundari. 

I1 (A) 1 
Intensitat en el 

primari. 

I2 (A) 

 
Intensitat en el 

secundari. 

S (VA) 400 
Potencia 

aparent. 

F (Hz) 50 
Freqüència de 

la ret. 

Rfe (Ω) 

 
Resistència del 

entreferro. 

Xµ(Ω) 

 
Inductància del 

bobinat. 

m 

 
Relació de 

transformació. 

µ (%) 95 Rendiment. 
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cos φ0 

 
  

sen φ0 

 
  

φ0 

 
Angle de 

desfasament. 

IFe (A) 

 

Intensitat per 

l'entreferro en 

buit. 

Iµ (A) 

 
Intensitat per la 

bobina en buit. 

 

El gerent de l'empresa et demana que resolguis les següents qüestions: 

1) Quins assajos es solen realitzar en els transformadors monofàsics?  quina finalitat 
tenen? (0,2 punts assaig,  màxim 2 punt) 

2) Quina normativa regeix aquest assajos?  (0,4 punts assaig,  màxim 2 punt) 
3) Quins equips de mesura es necessiten per a realitzar aquest assajos? (0,2 punts per 

equip,  màxim 1 punt) 
4) Segons les característiques exposades, expliqueu de  forma clara i concisa, quin i com 

realitzaríeu l'assaig mes adequat per completar la taula i les mesures de seguretat que 
utilitzaríeu. (Quin 1 punt, com 4 punts) 

5) Dibuixeu l'esquema elèctric del assaig que realitzaríeu incloent els equips de mesura, 
de protecció i de maniobra. (Transformador, protecció, maniobra,línees: 2 punts, equip 
de mesura 3 punts) 

6) El client et demana que calculeu les característiques del transformador que falten en la 
placa de característiques exposada anteriorment en funció de les lectures realitzades 
mostrades en la taula inferior . (1 punts/Característica correcte, màxim 10 punts) 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Explicació 

V2 (V) 110 

Tensió en el 

secundari en 

buit. 

I0 (A) 0.15 
Intensitat en el 

primari en buit. 

P0 (W) 3 
Potencia en el 

primari de buit. 

 

Problema 4 

Un operari d'una empresa client detecta al llarg de la seva ruta de manteniment preventiu que 
dos dels transformadors monofàsics  de la instal·lació funcionen deficientment, llavors realitza 
el següents informes: 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 1 

Incidències: 

Es detecta una tensió excessiva a la sortida del transformador. 

Comprovacions: 
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Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 2 

Incidències: 

Es detecten danys en el transformador y que el diferencial es desactiva, donant a entendre que 
hi ha una fuita. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

S'ha detectat danys en els bobinats. 

 

L'encarregat ens fa arribar els dos informes i ens  

1) Expliqueu que es el manteniment preventiu. (1 punt) Creus que ha hagut algun error en 
el manteniment?  (2 punts per cada incidència) 

2) Quines causes  creieu que han produït les anomalies en el funcionament dels 
transformadors?  (2 punts per cada incidència) 

3) Com repararíeu l'averia? (2 punts per cada incidència) 
4) Realitzeu un pla de treball per tal de reparar  1 de les dues averies, a elecció vostre. (6 

punt) 
5) Quin equip de mesura i protecció necessitaríeu per a realitzar aquesta tasca? (0,1 

punts per aparell, màxim 2 punts) 

 

Problema 5 

Un client ens informa que uns dels seus transformadors a quedat inutilitzable rere sofrir els 
efectes d'una tempesta elèctrica i que vol encarregar-nos el reciclatge del mateix. El client ens 
informa de que es tractava de un transformadores Hermètic omplert integral. L'encarregat de la 
vostra empresa us demana el següent: 

1) Busqueu una empresa que s'encarregui del tractament de reciclatge del seu tipus de 
transformador.  (2 punts) 

2) Que exposeu clarament quins residus genera el transformador. (4 punts) 
3) Exposeu la normativa que regeix el seu procés indicant el residu que tracten i com ho 

fan.  (4 punts) 
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1.5. Actividad modelo C 

Com a operaris d'una empresa d'èxit en el camp dels serveis elèctrics i d'automatismes, ets el 
responsable de resoldre  una sèrie de problemes que t'assigna l'encarregat. 

Problema 1 

Un client contracta els serveis de la teva empresa per a la realització de la instal·lació d'uns 
aparells elèctrics en la seva seu de l'Hospitalet. La seva seu consta de diferents edificis, però el 
lloc on es realitzarà la instal·lació es un taller mecànic. Aquest  posseeix una línea trifàsica de 
400V a 50Hz amb neutre. La maquinaria que volen connectar funcionen a 230V i considera que 
la  potencia total de la instal·lació es de 1KW sense consum de potencia reactiva. L'encarregat 
t'encomana que investiguis i contestis les qüestions que s'enumeren a continuació. 

1) Tipus de transformador mes adient per aquesta aplicació (1 punt). Justifica la selecció. 
(3 punts)  

2) Busqueu informació d'un transformador del tipus seleccionat i completeu la taula 
inferior amb les seves característiques segons el seu catàleg o fitxa tècnica. (0,1 
punts/Característica correcte, Màxim 1 punt) 
 

Nom  

Referència 
fabricant 

 

 
Característica Valor 

màxim 
Valor nominal Valor 

mínim 
Característica Valor 

U1 (V) 
   F (Hz)  

U2 (V) 
   µ (%)  

I1 (A) 
   Alçada (mm)  

I2 (A) 
   Amplada 

(mm) 
 

P (VA o W) 
   Pes (Kg)  

 
   Preu (€)  

 

3) Adjunteu la part de les característiques del catàleg del transformador seleccionat a 
aquest document. (1 punt) 

4) Exposeu entre 4 i 8 característiques diferents a les anteriors que consideris importants. 
Explica el significat i la seva importància. (0,75 punts/Característica completa) 

5) Numero de transformadors necessaris per fer funcionar la instal·lació segons la 
potencia instal·lada, tenint en compte dos circumstancies: considerant el rendiment i 
sense considerar el rendiment. Justifica la resposta amb càlculs. (3 punts cada cas)  

6) Exposeu les parts mes importants del transformador. (0,1 punts/Característica 
completa, màxim 1 punt) 

7) Esquema elèctric del transformador. (1 punt) 
8) Borner i connexions del transformador. (1 punt) 

 

Problema 2 

Un segon client contracta els serveis de l'empresa per a la realització de la instal·lació de la 
maquinaria que ha adquirit últimament per a l'ampliació d'una de les seves línees de producció. 
Considerant que l'empresa compta amb una escomesa trifàsica de 400V a 50 Hz amb neutre i 
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que es capaç  de subministrar una potencia infinita, el gerent ens demana que realitzem les 
següents tasques: 

1) Busqueu i seleccioneu el transformador que cregueu mes adient per connectar cada 
element (0,33 punts cada aparell). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada aparell). 

2) Seleccioneu les mesures de protecció mes adient per cada transformador, si es 
necessari (0,33 punts cada element de protecció). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada 
aparell). 

3) Realitzeu l'esquema elèctric de la instal·lació, dibuixant cada un dels elements com si 
fos un aparell amb nomes el tipus de connexió que requereix la maquina. (1 punts per 
aparell i 2 per la instal·lació) 

Tipus de 
dispositiu 

Referència 
fabricant 

Sensor de 
pressió 
Norgren 

M/1339 

Valvula 1/8 
pneumatica de 
SMC 

Series VT307 

Convertidor 
AC-DC TDK 
LAMBDA 

RWS600B48 

 

Problema 3 

Un client vol reutilitzar un transformador monofàsic que tenia emmagatzemat per subministrar 
potencia a una part de la seva instal·lació, reduint així la despesa. No obstant, degut al pas del 
temps, algunes de  les dades que hi havia en la placa de característiques s'han esborrat. En la 
taula inferior es mostren les dades presents en la placa. 

Característica Valor nominal Explicació 

U1 (V) 380 
Tensió en el 

primari. 

U2 (V) 90 
Tensió en el 

secundari. 

I1 (A) 0.32 
Intensitat en el 

primari. 

I2 (A) 

 
Intensitat en el 

secundari. 

S (VA) 121 
Potencia 

aparent. 

F (Hz) 50 
Freqüència de 

la ret. 

Rcc (Ω) 

 
Resistència del 

entreferro. 

Xcc(Ω) 

 
Inductància del 

bobinat. 

m 

 
Relació de 

transformació. 
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µ (%) 95 Rendiment. 

cos φ0 

 
  

sen φ0 

 
  

φ0 

 
Angle de 

desfasament. 

 

El gerent de l'empresa et demana que resolguis les següents qüestions: 

1) Quins assajos es solen realitzar en els transformadors monofàsics?  quina finalitat 
tenen? (0,2 punts assaig,  màxim 2 punt) 

2) Quina normativa regeix aquest assajos?  (0,4 punts assaig,  màxim 2 punt) 
3) Quins equips de mesura es necessiten per a realitzar aquest assajos? (0,2 punts per 

equip,  màxim 1 punt) 
4) Segons les característiques exposades, expliqueu de  forma clara i concisa, quin i com 

realitzaríeu l'assaig mes adequat per completar la taula i les mesures de seguretat que 
utilitzaríeu. (Quin 1 punt, com 4 punts) 

5) Dibuixeu l'esquema elèctric del assaig que realitzaríeu incloent els equips de mesura, 
de protecció i de maniobra. (Transformador, protecció, maniobra,línees: 2 punts, equip 
de mesura 3 punts) 

6) El client et demana que calculeu les característiques del transformador que falten en la 
placa de característiques exposada anteriorment en funció de les lectures realitzades 
mostrades en la taula inferior . (1 punts/Característica correcte, màxim 10 punts) 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Explicació 

Vcc (V) 18 

Tensió en el 

secundari en 

curtcircuit. 

Icc (A) 0.32 

Intensitat en el 

primari en 

curtcircuit. 

Pcc (W) 5 

Potencia en el 

primari de 

curtcircuit. 

 

Problema 4 

Un operari d'una empresa client detecta al llarg de la seva ruta de manteniment preventiu que 
dos dels transformadors monofàsics  de la instal·lació funcionen deficientment, llavors realitza 
el següents informes: 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 1 

Incidències: 

Es detecta que el transformador esta sobreescalfat. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 
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Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 2 

Incidències: 

Es detecta massa soroll provinent del suport del transformador. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

S'ha detectat danys en els bobinats. 

 

L'encarregat ens fa arribar els dos informes i ens  

1) Expliqueu que es el manteniment predictiu.  (1 punt) Creus que ha hagut algun error en 
el manteniment?  (2 punts per cada incidència) 

2) Quines causes  creieu que han produït les anomalies en el funcionament dels 
transformadors?  (2 punts per cada incidència) 

3) Com repararíeu l'averia? (2 punts per cada incidència) 
4) Realitzeu un pla de treball per tal de reparar  1 de les dues averies, a elecció vostre. (6 

punt) 
5) Quin equip de mesura i protecció necessitaríeu per a realitzar aquesta tasca? (0,1 

punts per aparell, màxim 2 punts) 

Problema 5 

Un client ens informa que uns dels seus transformadors a quedat inutilitzable rere sofrir els 
efectes d'una tempesta elèctrica i que vol encarregar-nos el reciclatge del mateix. El client ens 
informa de que es tractava de un autotransformadors. L'encarregat de la vostra empresa us 
demana el següent: 

1) Busqueu una empresa que s'encarregui del tractament de reciclatge del seu tipus de 
transformador.  (2 punts) 

2) Que exposeu clarament quins residus genera el transformador. (4 punts) 
3) Exposeu la normativa que regeix el seu procés indicant el residu que tracten i com ho 

fan.  (4 punts) 
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1.6. Plantilla corrección actividad 

Com a operaris d'una empresa d'èxit en el camp dels serveis elèctrics i d'automatismes, ets el 
responsable de resoldre  una sèrie de problemes que t'assigna l'encarregat. 

Problema 1 

Un client contracta els serveis de la teva empresa per a la realització de la instal·lació d'uns 
aparells elèctrics en la seva seu de l'Hospitalet. La seva seu consta de diferents edificis, però el 
lloc on es realitzarà la instal·lació es un hospital. Aquest  posseeix una línea de 230V a 50Hz 
amb neutre. Els aparells son considerats aparells d'electromedicina, tots funcionen a 230V i 
considera que la  potencia total de la instal·lació es de 1KW sense consum de potencia 
reactiva. L'encarregat t'encomana que investiguis i contestis les qüestions que s'enumeren a 
continuació. 

9) Tipus de transformador mes adient per aquesta aplicació (1 punt). Justifica la selecció. 
(3 punts)  

Model activitat Tipus de transformador 

A 
Transformador separador 

B 
Transformador variable 

C 
Transformador  monofàsic 

 
10) Busqueu informació d'un transformador del tipus seleccionat i completeu la taula 

inferior amb les seves característiques segons el seu catàleg o fitxa tècnica. (0,1 
punts/Característica correcte, Màxim 1 punt) 
 

Nom  

Referència 
fabricant 

 

 
Característica Valor 

màxim 
Valor nominal Valor 

mínim 
Característica Valor 

U1 (V) 
   F (Hz)  

U2 (V) 
   µ (%)  

I1 (A) 
   Alçada (mm)  

I2 (A) 
   Amplada 

(mm) 
 

P (VA o W) 
   Pes (Kg)  

 
   Preu (€)  

 
11) Adjunteu la part de les característiques del catàleg del transformador seleccionat a 

aquest document. (1 punt) 
12) Exposeu entre 4 i 8 característiques diferents a les anteriors que consideris importants. 

Explica el significat i la seva importància. (0,75 punts/Característica completa) 

Temperatura de funcionament, normativa mediambiental, dades de connexió, aïllament, etc. 

13) Numero de transformadors necessaris per fer funcionar la instal·lació segons la 
potencia instal·lada, tenint en compte dos circumstancies: considerant el rendiment i 
sense considerar el rendiment. Justifica la resposta amb càlculs. (3 punts cada cas)  
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14) Exposeu les parts mes importants del transformador. (0,1 punts/Característica 
completa, màxim 1 punt) 

15) Esquema elèctric del transformador. (1 punt) 
16) Borner i connexions del transformador. (1 punt) 

Problema 2 

Un segon client contracta els serveis de l'empresa per a la realització de la instal·lació de la 
maquinaria que ha adquirit últimament per a l'ampliació d'una de les seves línees de producció. 
Considerant que l'empresa compta amb una escomesa trifàsica de 400V a 50 Hz amb neutre i 
que es capaç  de subministrar una potencia infinita, el gerent ens demana que realitzem les 
següents tasques: 

4) Busqueu i seleccioneu el transformador que cregueu mes adient per connectar cada 
element (0,33 punts cada aparell). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada aparell). 

5) Seleccioneu les mesures de protecció mes adient per cada transformador, si es 
necessari (0,33 punts cada element de protecció). Justifiqueu la selecció. (2 punts cada 
aparell). 

6) Realitzeu l'esquema elèctric de la instal·lació, dibuixant cada un dels elements com si 
fos un aparell amb nomes el tipus de connexió que requereix la maquina. (1 punts per 
aparell i 2 per la instal·lació) 

Tipus de dispositiu Referència 
fabricant 

Vmin 
(V) 

Vmax 
(V) 

Vn 
(V) 

I max 
(A) 

In 
(A) 

Arrencador suau de motor 3RW4026-1BB14 110 230  25,3  

Controlador de velocitat d'un 
motor trifàsic asíncron. 

ATV12H037M2 200 240  4,9-5.9   

Motor monofàsic  M4Q045-EA01-
75 

  230  0.19 

Impressora 3D CEL ROBOX RBX01-BK 100 250  3  

Cargador de piles Mascot LD-
ÁCIDO, 12V, 1A 

2240000055 90 264  Se 
calcula 

 

Fresadora PROXXON  MF 70  
MICRO MILLER 

 

MF 70   240 0.41   

Sensor de pressió Norgren M/1339 125 250  10  

Vàlvula 1/8 pneumàtica de 
SMC 

Series VT307 10 240    

Convertidor AC-DC TDK 
LAMBDA 

RWS600B48 85 265  7.2/4  

Les columnes de color groc corresponen als valors de referència per donar per vàlid els 
transformadors. 

Problema 3 

Un client vol reutilitzar un transformador monofàsic que tenia emmagatzemat per subministrar 
potencia a una part de la seva instal·lació, reduint així la despesa. No obstant, degut al pas del 
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temps, algunes de  les dades que hi havia en la placa de característiques s'han esborrat. En la 
taula inferior es mostren les dades presents en la placa. 

Resultats 

Característica 

Valor nominal 

(Model A) 

Valor nominal 

(Model B) 

Valor nominal 

(Model C) Explicació 

U1 (V) 380,00 15000,00 230,00 Tensió en el primari. 

U2 (V) 125,00 250,00 110,00 Tensió en el secundari. 

I1 (A) 5,00 2,00 1,00 Intensitat en el primari. 

I2 (A) 15,20 120,00 2,09 Intensitat en el secundari. 

S (VA) 2000,00 250000,00 400,00 Potencia aparent. 

F (Hz) 50,00 50,00 50,00 Freqüència de la ret. 

Rfe (Ω) 65636 56250 17633 Resistència del entreferro. 

Xµ(Ω) 4762 11512 1539 Inductància del bobinat. 

m 3,04 60,00 2,09 Relació de transformació. 

µ (%) 95,00 95,00 95,00 Rendiment. 

cos φ0 0,072 0,201 0,087   

sen φ0 0,997 0,980 0,996   

φ0 1,50 1,37 1,48 Angle de desfasament. 

IFe (A) 0,01 0,27 0,01 
Intensitat per l'entreferro en buit. 

Iµ (A) 0,08 1,30 0,15 
Intensitat per la bobina en buit. 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Valor nominal Valor nominal Explicació 

V2 (V) 125 250 110 
Tensió en el secundari en buit. 

I0 (A) 0,08 1,33 0,15 Intensitat en el primari en buit. 

P0 (VA o W) 2,2 4000 3 Potencia en el primari de buit. 

 

El gerent de l'empresa et demana que resolguis les següents qüestions: 
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7) Quins assajos es solen realitzar en els transformadors monofàsics?  quina finalitat 
tenen? (0,2 punts assaig,  màxim 2 punt) 

Assaig de tensió aplicada. 

Assaig de tensió induïda. 

Assaig de tensió tipus impuls. 

Assaig d'aïllament. 

Assaig de riscos. 

Assaig de emissions electromagnètiques. 

Assaig emissió de calor. 

Assaig anàlisis d'aïllant. 

Assaig de resistència del debanats. 

8) Quina normativa regeix aquest assajos?  (0,4 punts assaig,  màxim 2 punt) 

La nova normativa  del 2012 es la IEC/UNE-EN 61558-2-15. 

9) Quins equips de mesura es necessiten per a realitzar aquest assajos? (0,2 punts per 
equip,  màxim 1 punt) 

Voltímetre, amperímetre, wattímetre, viscosímetre, oscil·loscopi, etc. 

10) Segons les característiques exposades, expliqueu de  forma clara i concisa, quin i com 
realitzaríeu l'assaig mes adequat per completar la taula i les mesures de seguretat que 
utilitzaríeu. (Quin 1 punt, com 4 punts)  

Correspon a un assaig en buit.  

Aparells: Voltímetre, amperímetre, wattímetre. 

11) Dibuixeu l'esquema elèctric del assaig que realitzaríeu incloent els equips de mesura, 
de protecció i de maniobra. (Transformador, protecció, maniobra,línees: 2 punts, equip 
de mesura 3 punts) 

 

 
12) El client et demana que calculeu les característiques del transformador que falten en la 

placa de característiques exposada anteriorment en funció de les lectures realitzades 
mostrades en la taula inferior . (1 punts/Característica correcte, màxim 10 punts) 

Lectures obtingudes 

Característica Valor nominal Explicació 

V2 (V) 125 

Tensió en el 

secundari en 

buit. 
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I0 (A) 0,08 
Intensitat en el 

primari en buit. 

P0 (W) 2,2 
Potencia en el 

primari de buit. 

 

Problema 4 

Un operari d'una empresa client detecta al llarg de la seva ruta de manteniment preventiu que 
dos dels transformadors monofàsics  de la instal·lació funcionen deficientment, llavors realitza 
el següents informes: 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 1 

Incidències: 

Es detecta que els transformador esta excessivament calent. 

Es detecta una tensió excessiva a la sortida del transformador. 

Es detecta que els protectors es desactiven donant a entendre que hi ha un curtcircuit. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

 

Data 
revisió 

20/02/2016 Encarregat 
de la revisió 

Operari 
R2D2 

Revisió Inicial Nº 2 

Incidències: 

Es detecta una tensió de sortida molt inferior a la que es preveia. 

Es detecten danys en el transformador y que el diferencial es desactiva, donant a entendre que 
hi ha una fuita. 

Es detecta massa soroll provinent del suport del transformador. 

Comprovacions: 

Malgrat aquest fet els equips de protecció funcionen correctament. 

S'ha detectat danys en els bobinats. 

 

L'encarregat ens fa arribar els dos informes i ens  

6) Expliqueu que es el manteniment correctiu. (1 punt) Creus que ha hagut algun error en 
el manteniment?  (2 punts per cada incidència) 

Tipus de manteniment Explicació 

Correctiu Per solucionar averies. 

Preventiu Per evitar que sorgeixin 
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averies. 

  

 

7) Quines causes  creieu que han produït les anomalies en el funcionament dels 
transformadors?  (2 punts per cada incidència) 

Incidències Solució 

Es detecta que els transformador esta 
excessivament calent. 

 

Circula una intensitat mes gran de la que 
les seves característiques o permeten.  

Es detecta una tensió excessiva a la sortida del 
transformador. 

Curtcircuit del debanat primari. Unió de 
espires. 

Es detecta que els protectors es desactiven donant 
a entendre que hi ha un curtcircuit. 

Intensitat de consum mes elevada que la 
potencia de protecció. 

Es detecta una tensió de sortida molt inferior a la 
que es preveia. 

 

Curtcircuit del debanat secundari. Unió 
de espires. 

Es detecten danys en el transformador y que el 
diferencial es desactiva, donant a entendre que hi 
ha una fuita. 

 

Falla l'aïllament. 

Es detecta massa soroll provinent del suport del 
transformador. 

Vibracions físiques, mal subjectat a 
terra.   

 

8) Com repararíeu l'averia? (2 punts per cada incidència) 
9) Realitzeu un pla de treball per tal de reparar  1 de les dues averies, a elecció vostre. (6 

punt) 
10) Quin equip de mesura i protecció necessitaríeu per a realitzar aquesta tasca? (0,1 

punts per aparell, màxim 2 punts) 

Roba de treball, guants aïllants, sabates de seguretat, eines aïllades a 1000 V, ulleres de 
protecció, llanterna, eines mecàniques per realitzar reglatges.  

Problema 5 

El client ens informa que el transformador era un transformador sec encapsulat en resina 
epoxi / Transformadores Hermètic omplert integral / Autotransformadors esta massa danyat 
com per seguir utilitzant-lo. Ens demana que: 

4) Busqueu una empresa que s'encarregui del tractament de reciclatge del seu tipus de 
transformador.  (2 punts) 

5) Que exposeu clarament quins residus genera el transformador. (4 punts) 
6) Exposeu la normativa que regeix el seu procés indicant el residu que tracten i com ho 

fan.  (4 punts) 
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1.7. Presentación actividad 
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Rafael Expósito Verdejo 

Anexos- Implementación del ABP en modo competitivo  en un CFGM de Electricidad y 
Automática  

      Página 32 de 35 

 

  



Rafael Expósito Verdejo 

Anexos- Implementación del ABP en modo competitivo  en un CFGM de Electricidad y Automática  

      Página 33 de 35 

 

1.8. Herramientas de evaluación 

1.8.1. Rúbrica Documentación 

 

Aspecte  
avaluat 

Característica 
avaluada 

Molt assolit 
(1) 

Bastant assolit 
(0,75) 

 Assolit 
(0,5) Poc assolit (0,25) 

No assolit  
(0) Multiplicador Puntuació Comentari 

Documentació 

El document 

No presenta taques ni 
cap tipus de dany. 

Presenta petites 
taques y/o danys 
poc significatius 
en parts poc 
visibles. 

Presenta petites 
taques y/o petits danys 
en parts visibles. 

Presenta taques y/o  
danys en parts 
visibles. 

Presenta moltes 
taques y/o  molts 
danys en parts 
visibles. 

2 

  

  

Imatges 

Conte imatges amb peu 
de foto, per demostrar 
les solucions 
exposades. No conte 
imatges supèrflues. 

Conte imatges, 
per demostrar les 
solucions 
exposades. No 
conte imatges 
supèrflues.  

Conte imatges, per 
demostrar les 
solucions exposades. 
No conte imatges 
supèrflues. 

Escasses imatges 
que donen suport a la 
solució.  

No conte cap 
imatge o hi ha en 
excés sense 
guardar sentit 
amb el tema o la 
solució.  

3 

    

Estructura 

Conte totes les parts 
típiques d'un treball: 
portada, índex, els 
problemes, numeració 
de pag, peu de pagina, 
cap de pagina, 
bibliografia… Esta 
estructurat d'una forma 
clara. 

Conte totes les 
parts típiques 
d'un treball a 
excepció d'un 
d'ells. Esta 
estructurat d'una 
forma clara. 

Conte totes les parts 
típiques d'un treball a 
excepció d'un parell 
d'ells. Esta estructurat 
d'una forma clara. 

Nomes te portada e 
índex. No esta 
estructurat d'una 
forma clara . 

No presenta una 
estructura clara. 

3 

    

Ortografia/sintaxis 

Conte molt poques 
faltes d'ortografia i molt 
pocs errors sintàctics. 

Conte poques 
faltes d'ortografia 
i pocs errors 
sintàctics. 

Conte faltes 
d'ortografia i pocs 
errors sintàctics. 

Conte faltes 
d'ortografia i errors 
sintàctics. 

Conte una gran 
quantitat de 
faltes d'ortografia 
i molts errors 
sintàctics. 

3 

    

Redacció 

La redacció es fluida. 
Amb gran us de 
llenguatge tècnic i un 
ampli ventall de 
vocabulari.  

La redacció es 
fluida. Amb us de 
llenguatge tècnic i  
vocabulari.  

La redacció no es 
fluida. Amb us de 
llenguatge tècnic i  
vocabulari.  

La redacció es poc 
fluida. Poc us de 
llenguatge tècnic i 
poc   vocabulari.  

Absència de 
connectors. 
Absència de 
llenguatge tècnic 
i/o poc ventall de 
vocabulari. 

2 

    

Format 

Tots els paragrafs 
posseeixen el mateix 
format. A mes els títols 
tenen diferents formats  
per  cada apartat 
incloent peus d'imatge. 

La majoria de 
parragrafs 
posseeixen el 
mateix format. Els 
títols tenen  
formats diferents. 

La majoria dels 
parragrafs posseeixen 
el mateix format. Els 
títols tenen  formats 
similars. 

Alguns parragrafs 
posseeixen el mateix 
format. Els títols 
tenen  formats 
similars. 

Pocs parragrafs 
posseeixen el 
mateix format. 
Els títols tenen  
el mateix format. 

2 

    

Els problemes 

Compressió 
i 
Exposició 

S'exposa amb claredat 
tots els punts  
rellevants per tal de 
solucionar els 
problemes. 
També justifiquen tots 
els resultats. 

S'exposa amb 
claredat gran part 
dels punts mes 
rellevants per tal 
de solucionar els 
problemes. 
També justifiquen 
gran part dels 
resultats. 

S'exposa amb claredat 
alguns dels punts mes 
rellevants per tal de 
solucionar els 
problemes. 
També justifiquen 
alguns resultats. 

S'exposa amb 
claredat pocs dels 
punts mes rellevants 
per tal de solucionar 
els problemes. 
També justifiquen 
pocs resultats. 

No s'exposa cap 
dels punts mes 
rellevants per tal 
de solucionar els 
problemes. 
Tampoc 
justifiquen cap 
resultat. 

5   

  

Fonts d'informació 

Les fonts utilitzades 
son fiables, variades i 
múltiples. 
Les fonts tenen 
informació rellevant i 
actualitzada 

Les fonts 
utilitzades son  
variades i 
múltiples. 
Les fonts tenen 
informació 
rellevant i 
actualitzada 

Les fonts utilitzades 
son  variades i 
múltiples. Les fonts 
estan 
desactualitzades. 

Les fonts utilitzades 
son  poc variades i 
escasses. Les fonts 
estan 
desactualtzades. 

L'alumne no 
exposa les fonts 
d'informació 
utilitzades. 

5   

  

Referències 

Hi ha moltes 
referències a  fonts, 
cites, o autors 
consultats per recolzar 
les seves conclusions. 
Es realitza seguint el 
format correcte. 

Hi ha referències 
a  fonts, cites, o 
autors consultats 
per recolzar les 
seves 
conclusions. 

Hi ha algunes 
referències a  fonts, 
cites, o autors 
consultats per recolzar 
les seves conclusions. 

Hi ha poques 
referències a  fonts, 
cites, o autors 
consultats per 
recolzar les seves 
conclusions. 

No fa referència 
a fonts, cites o 
autors consultats 
per recolzar les 
seves 
conclusions. 
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Exposició 
oral 

Contacte 
visual 

Mira a tota 
l'audiència amb 
naturalitat sense 
concentrar-se en 
grups. Pocs cops 
mira la pissarra o 
els escrits. 

Mira a tota 
l'audiència amb 
naturalitat, però a 
vegades es 
concentra en  
petits grups. Pocs 
cops mira la 
pissarra o els 
escrits. 

Mira a tota 
l'audiència amb 
naturalitat, 
freqüentment es 
concentra en  
petits grups. 
Alguns cops mira 
la pissarra o els 
escrits. 

Mira a tota 
l'audiència amb 
nerviosisme. 
freqüentment es 
concentra en  
petits grups.  
mira la pissarra 
o els escrits 
freqüentment. 

Concentra el 
contacte visual 
en petits grups 
o en un únic 
individu. Mira la 
pissarra o els 
escrits 
freqüentment. 

3   

Volum 

El volum es 
constant i adequat 
per la situació. 

En molt poques 
ocasions eleva o 
redueix el to del 
discurs. 

En  poques 
ocasions eleva o 
redueix el to del 
discurs. 

Mala modulació 
del volum, 
passant d'un to 
a un altre 
freqüentment.  

No s'escolta el 
discurs degut al 
baix volum. 
El ponent 
exposa a crits. 

2   

Posició del 
cos 

Adquireix una 
posició natural de 
cara al públic en 
tot moment. 
Utilitza les mans 
com a part del 
missatge. No es 
mou 
excessivament. 

Adquireix una 
posició natural de 
cara al públic, en 
poques ocasions 
dona l'esquena al 
públic. Utilitza les 
mans per 
comunicar, sense 
resultar excessiu. 

Adquireix una 
posició natural de 
cara al públic, en 
poques ocasions 
dona l'esquena al 
públic. Utilitza les 
mans per 
comunicar 
freqüentment. Es 
mou en poques 
ocasions. 

Te una posició 
poc natural. 
Utilitza les mans 
per comunicar 
poques 
vegades. Es 
mou massa. 

Te una posició 
poc natural. 
Amaga les 
mans. Dona 
l'esquena al 
públic 
freqüentment. 

3   

Organització  

Segueix un ordre 
Logic al llarg de 
l'exposició. 

La exposició 
presenta un petit 
error en 
l'organització, 
saltant d'un punt 
a un altre. 

La exposició 
presenta alguns 
errors en 
l'organització, a 
vegades tenint 
que salta d'una 
diapositiva  una 
altre. 

La exposició es 
caòtica, saltant 
d'uns punts a 
uns altres, sense 
diferenciar el 
contingut. 

La exposició no 
te cap ordre ni 
estructura. 

3   

Domini del 
tema 

L'alumne transmet 
seguretat a l'hora 
de respondre les 
preguntes. 
Respon 
correctament totes 
les qüestions. 

L'alumne 
transmet 
seguretat a l'hora 
de respondre les 
preguntes. 
Respon 
correctament 
moltes de les 
qüestions. 

L'alumne es 
mostra una mica 
dubitatiu, però 
respon 
correctament 
moltes de les 
qüestions. 

L'alumne es 
mostra dubitatiu 
i respon 
correctament 
algunes de les 
preguntes. 

L'alumne no 
respon les 
preguntes 
correctament. 

3   

Material 
auxiliar 

El material auxiliar 
es l'indispensable 
per l'exposició. No 
esta 
sobrecarregat. 

Hi ha poc material  
superflu. No esta 
sobrecarregat. 

Hi ha algun 
material superflu 
però  no 
sobrecarrega 
l'exposició ni 
resulta una 
distracció. 

Hi ha massa 
material superflu 
i sobrecarrega 
l'exposició, 
resultant un 
element que 
distreu. 

No te material 
auxiliar o te 
massa elements 
innecessaris 
que resulten 
una distracció. 

4   

Contingut 

Exposa el 
contingut concís 
sense desviar-se 
de tema. 

Exposa el 
contingut amb 
incisos 
relacionats amb el 
tema. 

Exposa el 
contingut amb 
pocs incisos 
sense relació 
amb el tema. 
Exposa tot el 
contingut. 

Divaga tant en la 
seva exposició 
que no arriba a 
exposar tot el 
contingut. 

El contingut 
resulta 
sobrecarregat o 
be escàs. 3   

Temps 

l'exposició dura un 
5% mes del temps 
requerit. 

l'exposició dura 
un 10% mes del 
temps requerit. 

l'exposició dura 
un 15% mes del 
temps requerit. 

l'exposició dura 
un 20% mes del 
temps requerit. 

l'exposició dura 
un 25% mes del 
temps requerit. 

2   
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