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1. Introducció

Aquesta és la quarta unitat didàctica del segon mòdul de l’exemple de 
segon  nivell  de  concreció.  Aquest  mòdul  es  dedica  a  l’anàlisi  i 
coneixement de les màquines elèctriques i en presenta els diferents tipus: 
transformadors, màquines de corrent continu, màquines de corrent altern 
i també les diferents centrals d’energia elèctrica. Aquesta unitat presenta 
els motors de corrent altern, que són els més utilitzats dins el conjunt de 
les màquines elèctriques.

El desenvolupament d’aquesta unitat s’ha de realitzar en una aula-taller 
o en una aula de tecnologia.  Aquest espai hauria de disposar  d’una 
alimentació trifàsica especial a tensió reduïda (per exemple 38V/22V) i 
d’alimentació en corrent continu a 24V o 12V.  Tots els endolls i bases 
haurien  de  disposar  de  born  de  terra  i  la  instal·lació  hauria  d’estar 
protegida  amb  un  interruptor  diferencial  d’alta  sensibilitat  (30mA  o 
menys). En aquest nivell educatiu és convenient treballar amb màquines 
elèctriques de caire didàctic que funcionin amb les tensions indicades i, 
així, evitar els perills derivats de l’ús del corrent elèctric. 

2. Objectius

Els objectius terminals 2, 3, 7, 9, 10, 15, 16 i 20 es desenvolupen com es 
descriu a continuació:

1. Enunciar les lleis bàsiques del magnetisme i l'electromagnetisme que 
intervenen en els motors de corrent altern síncrons i asíncrons.

2. Analitzar  la  conversió  de  l’energia  elèctrica  a  energia  mecànica 
mitjançant els camps magnètics.

3. Analitzar  la  creació de camps  magnètics  giratoris  utilitzant  medis 
estàtics.

4. Descriure el funcionament d'un motor de corrent altern síncron. 
5. Relacionar  els problemes i limitacions dels motors de corrent altern.
6. Descriure el funcionament d'un motor de corrent altern asíncron.
7. Analitzar  la importància del lliscament.
8. Classificar  els  tipus  de  motors  de  corrent  altern   i   saber-ne  els 

principals usos.
9. Establir les relacions principals entre velocitat de gir, nombre de pols 

i freqüència.
10.Determinar  qualitativament  les  relacions  principals  entre  moment 

(parell), flux magnètic, intensitat i el cos φ, així com també entre el 
parell, la velocitat i la potència mecànica.

11.Descriure les transformacions energètiques en un motor de corrent 
altern. Determinació del rendiment.

1



12.Identificar  les  característiques  d'un  motor  de  corrent  altern 
interpretant  les plaques de característiques.

13.Relacionar  les  principals  característiques  pel  que  fa  a  l'ús  i  el 
connexionat. 

14.Identificar  els  modes  de  funcionament  d'un  motor  asíncron: 
arrencada, en buit, en càrrega, en curtcircuit (rotor frenat).

15.Explicar els diferents mètodes de regulació de velocitat d’un motor 
asíncron i els circuits de comandament per  realitzar-les.

16.Analitzar  l’adequació  de  l’ús  d’un motor  de  corrent  altern  a  una 
aplicació concreta.

3. Continguts

Fets, conceptes i sistemes conceptuals.

1. Transmissió de moviment utilitzant camps magnètics.
1.1. Transmissió síncrona.
1.2. Transmissió asíncrona.

2. Creació d'un camp magnètic giratori amb bobines estàtiques.
2.1. Creació d'un camp giratori amb dues bobines desplaçades i 

alimentades amb corrents alterns desfasats. Velocitat de gir i 
canvi de sentit de gir.

2.2. Creació d'un camp giratori amb tres bobines desplaçades i 
alimentades amb corrents alterns desfasats.

2.3. Anàlisi d'un estàtor de motor industrial de corrent altern.

3. Anàlisi de funcionament i constitució dels motors de corrent altern 
síncrons.

3.1. Estructura bàsica d'un motor síncron: estàtor, roda polar, 
sistema d'excitació.

3.2. Principi de funcionament. 
3.3. Problemes i limitacions dels motors síncrons. Possibles usos 

(millora del factor de potència d’una instal·lació).

4. Anàlisi de funcionament i constitució dels motors de corrent altern 
asíncrons.

4.1. Tipus de motors asíncrons.
4.2. Principi de funcionament. Velocitat síncrona i lliscament. 

Relació entre parell i lliscament.
4.3. Estructura bàsica d'un motor asíncron de rotor de gàbia 

d'esquirol: estàtor, rotor. Tipus de gàbies i els seus usos.
4.4. Estructura bàsica d'un motor asíncron de rotor bobinat o 

d'anells: estàtor, rotor. Utilització dels motors de rotor bobinat.
4.5.  Motors asíncrons especials.

- De velocitats múltiples. 
- Dahlander.
- Motor lineal.



Procediments.

1. Identificació dels diferents tipus de motors de corrent altern.
2. Muntatge i desmuntatge de motors de corrent altern didàctics.
3. Anàlisi de l’estructura d’un motor de corrent altern.
4. Identificació  de  diferents  tipus  de  motors  de  corrent  altern  en 

instal·lacions industrials.
5. Identificació i obtenció dels principals paràmetres de funcionament 

d'un motor de corrent altern mitjançant la interpretació de la seva 
placa de característiques. 

6. Utilització de catàlegs de motors de corrent altern  i determinació del 
motor  més adient per a una determinada aplicació.

7. Identificació dels borns de connexió d'un motor de corrent altern.
8. Posada en marxa i inversió de sentit  de gir d'un motor de corrent 

altern asíncron.
9. Construcció i experimentació de diferents tipus de motorets basats en 

els mateixos principis que els motors industrials.

Valors, normes i actituds.

1. Sensibilització  pels  progressos  tecnològics  i  llurs  antecedents 
històrics.

2. Rigor en l'ús del lèxic tecnològic.
3. Observació,  constància,  responsabilitat  i  respecte  a  les  normes  de 

seguretat i autocrítica en el treball individual.
4. Correcció en l'ús i manteniment d'eines, instruments i aparells.
5. Respecte a la seguretat de les persones, els aparells i les instal·lacions. 

4. Activitats  d’ensenyament-aprenentatge

Activitat 1:  Introducció als motors de corrent altern.  2h
Activitat 2:  Motors síncrons.  2h
Activitat 3:  Motors asíncrons.  Tipus.  2h
Activitat 4:  Motors asíncrons. Usos i aplicacions. 2h 

5. Orientacions didàctiques

En el material  per a l’alumnat  s’han recopilat  els textos,  esquemes i 
gràfics que formen el conjunt de fets, conceptes  i sistemes conceptuals 
bàsics  relacionats  amb  els  motors  de  corrent  altern.  A  continuació 
d’aquests materials es proposen un conjunt d’activitats d’ensenyament-
aprenentatge on s’articulen els elements anteriors.

Aquesta estructuració permet diferents metodologies. Es pot iniciar el 
tema  fent  una  exposició  dels  fets  i   conceptes  i  posteriorment  anar 
realitzant  les  activitats  que  es  considerin  més  adients  per  consolidar 
aquests coneixements o bé, abordar el tema escollint algunes activitats 



com a eix vertebrador i deixar els textos corresponents als fets només 
com a material de consulta i reflexió final.

A continuació es proposen algunes recomanacions.

Primera part

Proposem iniciar la sessió visualitzant un vídeo sobre el funcionament 
del motor de corrent altern (el PMAV del Departament d’Ensenyament 
disposa de vídeos didàctics sobre el tema;  també FESTO DIDÀCTIC en 
té) i comentar conjuntament els diferents principis que intervenen en 
aquests tipus de motors. Caldrà incidir en la creació de camps giratoris i 
la  creació  de  moviments  giratoris  a  partir  dels  mateixos  i  en  les 
transformacions energètiques en el si dels motors de corrent altern.

A  l’aula  de  tecnologia  es  poden  formar  tants  grups  com  activitats 
proposades:

· un grup per a l’activitat A2 
· un grup per a l’activitat A3
· un grup per a l’activitat A4
· un grup per a l’activitat A5
· un grup per a l’activitat A7

Els grups que hagin acabat  redactaran un petit informe sobre l’activitat i 
sobre les proves addicionals que hagin realitzat. Quan dos o més grups 
hagin acabat s’intercanviaran d’activitat. Cada grup pot realitzar com a 
mínim tres activitats. Abans de finalitzar la sessió es farà una posada en 
comú de les diferents activitats i es comentarà els fets més destacats.

Finalment  es  realitzaran  els  exercicis  proposats  i  es  contestarà  al 
qüestionari. S’han proposat només alguns tipus d’exercicis i qüestions a 
manera d’exemple.
Es pot  complementar  aquesta sessió introductòria  sobre màquines  de 
corrent  altern  amb  la  visita  a  alguna  fàbrica  de  l’entorn  i  és  molt 
recomanable la visita al museu de la Tècnica  de Manresa o l’antic vapor 
Aymeric,  Amat  i  Jover  de  Terrassa,  seu  del  museu  de  Ciència  i  la 
Tècnica de Catalunya.

Segona part

A l’activitat 1 es proposa desmuntar una màquina síncrona didàctica o 
industrial i comparar-la amb altres tipus de màquines de corrent altern.  

És convenient disposar a l’aula de diferents tipus de motors de corrent 
altern ja desmuntats, en aquests cas síncrons, per poder comparar-los i 
analitzar-los.



En l’activitat 2 es proposa utilitzar una de les màquines síncrones que es 
disposen en l’aula de tecnologia, posar-la en marxa com alternador i 
desconnectar el motor d’accionament per que acabi funcionant com a 
càrrega. Aquesta activitat s’ha de realitzar sota l’estricta supervisió del 
professor/a. Atesa la seva dificultat, es planteja més com a demostració 
del professor/a que com una activitat pròpia de l’alumne/a. 

L’activitat 3 és una continuació de l’anterior i permet obtenir una de les 
corbes de Mordey i comprovar la possibilitat  de regular el consum o 
producció  de  potència  reactiva  d’un motor  síncron.  Cal   destacar  la 
importància en el control de la potència activa d’una instal·lació com a 
mètode d’estalvi d’energia.

L’activitat  4  proposa  una  sèrie  d’exercicis  relacionats  amb  el  punt 
anterior. Es recomana  realitzar-los individualment i utilitzar-los com a 
part de l’avaluació formativa.

Finalment, ja sigui com treball a casa o a la biblioteca de l’institut es pot 
contestar al qüestionari i desenvolupar els treballs proposats.

Com a complement, però de forma independent a la visita del museu de 
la tècnica realitzada a la sessió anterior, s’ha proposat l’activitat 7 sobre 
els científics i fets més importants de l’evolució dels motors elèctrics, 
creiem que pot desvetllar l’interès per la història de la tècnica i mostrar 
aquesta com quelcom dinàmic i en evolució. Malgrat que s’ha presentat 
una llista limitada és important que els alumnes aportin altres noms i fets 
relacionats amb l’evolució dels motors. 

Tercera part

A l’aula de tecnologia es poden formar 4 grups per realitzar els petits 
projectes de construcció i anàlisi de màquines d’inducció:

· un grup per a l’activitat A1 de construcció de motor monofàsic,
· un grup per a l’activitat A2 de construcció de motor trifàsic,
· un grup per a l’activitat A3 de construcció de motor lineal,
· un o dos grups per a l’activitat A4 d’anàlisi  d’aparells basat en el 

principi dels motors d’inducció.

Els grups que hagin acabat  redactaran un petit informe sobre l’activitat i 
sobre les proves addicionals que hagin realitzat. Quan  dos o més grups 
hagin acabat s’intercanviaran d’activitat. Es poden realitzar com a mínim 
dos activitats cada grup. Abans de finalitzar la sessió es farà una posada 
en comú de les diferents activitats i es comentarà els fets més destacats.

Es  compararan  els  motors  realitzats  amb  els  motors  industrials 
disponibles a l’aula de tecnologia i es destacaran les semblances i les 
diferències.



Finalment  es  realitzaran  els  exercicis  proposats  i  es  contestarà  al 
qüestionari. S’han proposat només alguns tipus d’exercicis i qüestions a 
manera d’exemple.

Si  es  pot  visitar  alguna  fàbrica  de  motors  (AEG,  Siemens,  Brown 
Boveri,  GE)  suggerim que algun grup a iniciativa pròpia analitzi  la 
importància dels materials no metàl·lics en la constitució i evolució dels 
motors (aïllants, vernissos, greixos, plàstics, ceràmics...)

Quarta part

A l’aula de tecnologia es poden formar 4 grups per realitzar les diferents 
maniobres amb els motors d’inducció:

· Un grup per a l’activitat A1 de posada en marxa i inversió del sentit de 
gir d’un motor monofàsic amb condensador.

· Un grup per a l’activitat A2 de posada en marxa i inversió del sentit de 
gir d’un motor trifàsic de rotor de gàbia.

· Un grup per a l’activitat A3 de posada en marxa d‘un motor de dues 
velocitats.

· Un grup per a l’activitat A4  de posada en marxa d’un motor trifàsic de 
gàbia per engegada estrella/triangle.

Els grups que hagin acabat,  redactaran un petit informe sobre l’activitat 
i sobre les proves addicionals que hagin realitzat. Quan dos o més grups 
hagin acabat, canviaran d’activitat. Cada grup pot realitzar com a mínim 
dues activitats (una escollida entre A1 i A2 i l’altra entre A3 i A4). 

Abans de finalitzar la sessió, es farà una posada en comú de les diferents 
activitats i es comentarà els fets més destacats.

Finalment,  es  realitzaran  els  exercicis  proposats  i  es  contestarà  el 
qüestionari. S’han proposat només alguns tipus d’exercicis i qüestions a 
manera d’exemple.

6. Orientacions  i materials per a l’avaluació

Avaluació inicial

L’avaluació  inicial  s’ha  realitzat  amb  la  pluja  d'idees  sobre  les 
conversions energètiques en què intervé l'energia elèctrica de la unitat 
didàctica  2.1.,  on  hem anotat  els   coneixements  previs  dels  nostres 
alumnes sobre les màquines elèctriques que han completat les activitats 
realitzades en el primer mòdul (experiments sobre la llei de Laplace, llei 
de  Faraday,  generació  de   FEM)  i  que  es  remprenen  en  activitats 
d’aquesta unitat didàctica en l’activitat 1.

Aquestes  activitats   introductòries  es  completen  amb la  visualització 
d’un  vídeo  didàctic  sobre  els  motors  elèctrics  de  corrent  altern.  La 



discussió en grup  permet enllaçar amb els coneixements  previs dels 
alumnes i introduir nous focus d’interès.

Avaluació formativa

En totes les activitats proposades podem fer anotacions per començar a 
avaluar algunes actituds com:

  - la cura dels alumnes a l'hora d'usar els diferents aparells i elements,
  - la precaució en l'ús de fonts d'alimentació i de la xarxa elèctrica,
  - iniciativa a l'hora de fer propostes,
  - receptivitat amb les idees dels altres,
  - l’interès per l’evolució tecnològica,
  - la correcta aplicació de les normes.

El resultat d'aquestes anotacions i de l'autoavaluació és útil per valorar el 
contingut actitudinal i potenciar les actituds que motivin l’interès per 
l’electrotècnia, les seves tècniques i la seva evolució.

S’utilitzarà  l’autoavaluació  com  a  mitjà  per  valorar  el  progrés  d'un 
alumne/a o del grup. En finalitzar les activitats de la unitat didàctica 2.4, 
cal  preveure  alguns  instruments  d'autoavaluació  (proves  objectives  o 
qüestionari) per mesurar el grau de satisfacció i seguretat en què cada 
alumne/a creu haver assolit aquests continguts.

Com element d’autoavaluació per als alumnes proposem, uns exemples 
de pautes d’autoavaluació sobre les capacitats emprades per realitzar el 
projecte de construcció d’un motor trifàsic.

Es proposen diferents ítems amb dos extrems de l’escala i l’alumne/a 
s’ha de puntuar de 1 a 5  per situar-se dins d’aquesta.

CAPACITATS A 
AUTOAVALUAR

1 5 autoavalu
ació

anàlisi No he entès el què havia de 
fer

He llegit les instruccions,  he 
consultat els dubtes i les he aplicades

organització He anat connectant  i he anat 
provant 

He preparat el material, he realitzat 
els esquemes, he  muntat, verificat 
les connexions  i he provat el conjunt

responsabilitat No he pogut acabar 
l’activitat

He acabat les diferents fases en els 
terminis fixats

treball en equip He fet el treball que m’havia 
encarregat el grup

He planificat i col·laborat en tot el 
procés de l’activitat

autonomia He demanat ajuda als 
companys i al professor/a

No he necessitat ajuda  externa

iniciativa he seguit estrictament les 
pautes

He proposat  experiències 
suplementàries



L'autoavaluació dels alumnes s’ha de completar amb una valoració del 
propi  professor/a  utilitzant  instruments  com  el  recull  d'exercicis  de 
forma selectiva o de tot el grup, recull d'informes, gràfiques, esquemes 
de les diferents activitats proposades.

Les activitats basades en l'experimentació i deducció de lleis i propietats 
dels  motors de corrent altern donen pautes per avaluar els procediments 
d’anàlisi, mesura i recollida d’informació.

ASPECTES A 
AVALUAR EN 
ELS INFORMES 
PRESENTATS

ALUMNES 

A B C D E F G H I J K L
PRESENTACIÓ
CLAREDAT EN 
LA REDACCIÓ
ÚS ADIENT DEL 
VOCABULARI 
TÈCNIC
ESQUEMES 
SEGONS 
NORMES
QUALITAT DE 
LES 
CONCLUSIONS
MILLORES 
APORTADES
S’HA 
TREBALLAT EN 
EQUIP
LLIURAMENT 
EN ELS 
TERMINIS

Les  activitats basades en visites tècniques (fàbrica de motors o museu) 
donen pautes per avaluar els procediments  de recollida d’informació, 
elaboració  d’informacions  tècniques,  reconeixement  de  circuits  en 
esquemes d’instal·lacions elèctriques.

En aquesta valoració podrem analitzar més els aspectes conceptuals i 
procedimentals i comprovar el grau d’assoliment dels objectius didàctics 
de cada unitat didàctica i d'alguns objectius terminals (10, 11, 12, 13, 26, 
28, 29).

Avaluació sumativa



Per a l’avaluació sumativa  es pot emprar alguna de les activitats que es 
proposen  al  final  d’alguna  sessió,  per  exemple,  es  pot  avaluar  la 
realització d’un dels projectes de construcció o anàlisi d’un  motor de 
CA o aparells basats en el mateix principi o bé l’informe sobre la posada 
en marxa d’alguns del motors.

Es proposa fer una prova resum de la unitat didàctica per valorar tant els 
aspectes  conceptuals  (per  mitjà  d'una  prova  objectiva)  com  els 
procedimentals (exercicis, gràfiques, anàlisi de circuits, etc.).

Com exemple  de prova sumativa  de la  unitat  didàctica  proposem la 
següent:

1. Qüestionari

De les afirmacions següents, encercla totes les que siguin certes:

a) els motors d’inducció són motors amb roda polar i anells,
b) l’engegada amb autotransformador augmenta la intensitat d’arrencada 

i  millora  el  parell  d’arrencada  dels  motors  asíncrons  respecte  a 
l’arrencada a plena tensió,

c) els motors síncrons poden tenir factor de potència capacitiu,
d) en els  motor asíncrons d’anells, en afegir resistència en el circuit 

rotòric, el parell d’engegada pot augmentar malgrat la disminució del 
corrent absorbit,

e) un motor de corrent altern d’1 kW amb un corrent d’arrencada de 4 In 
pot engegar a plena tensió.

f) els motors síncrons arrenquen sense problemes,
g) els motors síncrons poden funcionar com alternadors,
h) els motors asíncrons treballen quasi sempre en sincronisme.

2.  Relacioneu  els  tipus  de  motor  amb  el  tipus  de  regulació  de 
velocitat que se li aplica normalment (La relació no és unívoca):

a) Motor de gàbia monofàsic a) Inserció de resistències 
rotòriques

b) Motor Dahlander b) regulació de freqüència
c) Motor d’anells c) canvi de nombre de pols per 

canvi de connexionat
d) Motor amb debanats independents
e) Motor de gàbia  trifàsic amb debanat 

estatòric simple

3. Sistema d’arrencada estrella/triangle

a)  L’esquema de  potència  d’un sistema  d’arrencada  estrella/triangle 
presenta alguns errors que has de trobar i solucionar.



M3

Esquema de potència del  sistema d’arrancada estrella triangle (amb errors)
L1
L2
L3
fusibles F1F

Tèrmic
F2F

W1 W2
V1 V2

U1 U2

Relè K1M K2M K3M

b) Una vegada solucionats els errors de l’esquema, expliqueu el procés 
que ha de seguir l’arrencada estrella/triangle.

c) Expliqueu quina és la finalitat principal dels sistemes d’arrencada dels 
motors trifàsics.

4. Motor trifàsic

Un motor trifàsic té una potència útil en el seu eix de 10 kW, el seu 
rendiment és del 85 %, la tensió de línia és de 380V a una freqüència de 
50 Hz,  el  seu  factor  de  potència  o  cos  φ és  0,8  inductiu.  La seva 
velocitat de gir és de 1450 min-1.
Calculeu:
a)  la  intensitat  de línia   absorbida a la  xarxa.  Dibuixeu el  diagrama 

vectorial tensió i intensitat,
b)  la  potència  activa   i  la  potència  reactiva  absorbida  a  la  xarxa. 

Dibuixeu el triangle de potències,
c) el lliscament absolut i relatiu,
d) el parell nominal útil  a l’eix en Nm.

5. Relacioneu les dues llistes, indicant quins tipus de motors d’inducció 
alimentats a 50 Hz poden aconseguir les velocitats següents i calculeu el 
nombre de pols que tindrà cada debanat.

velocitats motors
a) 1000 min-1/1500  min-1 a) Dahlander
b) 1500 min-1/3000  min-1 b) dos debanats 

independents
c) 750 min-1/1000 min-1/1500 
min-1

c)  debanat simple

d) 600  min-1 d)  Dahlander + debanat 
simple
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