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D’entrada, es recomana que la visita guiada a la instal·lació es faci amb 
l’acompanyament de la persona encarregada del manteniment i la gestió. En tot 
cas, us donem un seguit de pautes per adaptar la visita guiada a l’alumnat de 
cicle mitjà i superior de primària per una banda i a l’alumnat d’ESO per l’altra. 
Les parts que es detallen a continuació —amb el nom, la fotografia i una breu 
descripció— s’il·lustren a l’esquema de la pàgina següent. L’esquema varia 
lleugerament a cada cicle educatiu en funció del nivell pedagògic. Així doncs, al 
costat del nom de cadascun dels elements que conformen la instal·lació, hi ha 
una indicació dels cicles en què és recomanable explicar-lo (CM, CS o ESO).

1 Panells o plaques solars (CM, CS i ESO)
Les plaques solars generen electricitat a partir de l’efecte fotovoltaic dut a terme 
per les capes de diferents materials de què estan fetes. Aquesta generació depèn 
del grau d’inclinació, de la radiació solar (és núvol, plou, és de nit?), de l’antiguitat 
de la instal·lació, del manteniment (estan netes?) i del nombre total de panells 
que tingui la instal·lació.

Com a introducció explicativa de la instal·lació solar, es proposa fer-ne un símil 
amb les plantes. Els vegetals són els únics éssers vius capaços de transformar 
l’energia lumínica en energia química (menjar) per alimentar-se. Podríem dir que 
les plaques solars transformen l’energia lumínica del sol en energia elèctrica per 
fer funcionar els nostres aparells.
Cal que s’incideixi en el fet que l’electricitat generada és irregular (si passa un 
núvol, si és de nit...) i que s’ha de transformar perquè els nostres aparells puguin 
funcionar (mitjançant un inversor).
Per a ESO, es pot iniciar un debat sobre l’ús de bateries o la injecció dels 
excedents a la xarxa i investigar si això darrer és avantatjós per al consum.

2 Corrent continu (ESO)
El corrent continu té sempre el mateix sentit i la seva intensitat 
és constant o bé varia lleugerament entorn d’un valor que 
forma una petita ondulació. Els generadors electroquímics 
(piles, bateries, etc.), les dinamos i les plaques solars són els 
principals generadors de corrent continu. Aquest tipus de 
corrent s’utilitza en circuits electrònics.

3 Inversor (CM, CS i ESO)
L’inversor és una mena 
de transformador que 
s’encarrega de transformar 
el corrent elèctric continu 
generat per les plaques 
en corrent altern, ja que la 
xarxa elèctrica general està 
preparada per a aquest tipus 
de corrent. 

4 Corrent altern (ESO)
En un corrent altern periòdic, tant la intensitat com la tensió 
varien repetidament en funció del temps, de manera que es 
tornen a reproduir successivament al cap d’una estona. És el 
corrent que utilitza la xarxa elèctrica. Als endolls de casa, el 
corrent és de 230 V i 50 Hz (va i ve 50 vegades per segon).
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5 Quadre elèctric de comandament i protecció o 
de distribució (CM, CS i ESO)
Es tracta de l’equipament que allotja els elements 
principals de seguretat, protecció i maniobra de la 
instal·lació elèctrica interior del centre educatiu o 
d’un habitatge. És el típic lloc ple d’interruptors que 
donen electricitat a les diferents parts de l’edifici.

Podríem viure amb energia elèctrica 100 % renovable sense bateries? Sí, 
gràcies a la combinació de les energies solar, hidroelèctrica i eòlica, entre 
d’altres. Quina podríem utilitzar per tenir energia durant la nit si no bufa el 
vent? La hidroelèctrica.
Actualment, al nostre país, les instal·lacions solars d’autoconsum no 
eximeixen de pagar la factura de la llum, però sí que es pot obtenir una 
compensació i pagar fins a un 80 % menys gràcies a l’energia excedentària 
que s’injecta a la xarxa quan la produïda per la instal·lació no s’utilitza 
totalment.
(Podreu accedir a més vídeos sobre autoconsum
de l’ICAEN aquí.)

6 Tallacircuits i desconnectadors (ESO)
Els tallacircuits i desconnectadors són elements de protecció 
del sistema. Els tallacircuits són interruptors automàtics 
que protegeixen la instal·lació quan les condicions del 
circuit són perilloses (quan hi ha molt corrent elèctric). Els 
desconnectadors serveixen per desconnectar una part de la 
línia o de la instal·lació elèctrica, separant-la o seccionant-la 
de la resta. Sol haver-n’hi un just abans de l’inversor i un just 
després.

7 Comptador elèctric (CM, CS i ESO)
El comptador elèctric és un dispositiu que mesura el consum 
d’energia elèctrica d’un circuit o d’un servei elèctric. Utilitza la 
unitat kWh. En els casos en què s’injecta o es ven energia a la 
xarxa, els comptadors són bidireccionals: mesuren el consum i 
la producció d’energia.

9 Aparells elèctrics del centre educatiu (CM, CS i ESO)
Bombetes, fluorescents, ordinadors, projectors, pissarres 
digitals, fanals, llums d’emergència, altaveus, tauletes, 
encaminadors i tot allò que puguem endollar al corrent 
consumeix energia elèctrica de la instal·lació solar i/o de la xarxa 
elèctrica, segons les condicions en què ens trobem.

10 Pantalla de l’inversor (ESO)
Alguns inversors tenen una pantalla en què es poden fer 
lectures de diferents dades. En cas que el model del vostre 
centre educatiu tingui pantalla, consulteu amb la persona 
encarregada del manteniment les dades que s’hi mostren.

8 Xarxa elèctrica (CM, CS i ESO)
La xarxa elèctrica és el conjunt de cables elèctrics per on 
circula l’electricitat que fem servir cada dia. S’hi aboca l’energia 
produïda a partir de fonts renovables i no renovables. Les 
distribuïdores són les encarregades de fer-la arribar a casa i 
al centre escolar. Com passa amb les carreteres, hi ha cables 
gruixuts com autopistes, cables com carreteres principals i 
d’altres com carreteres secundàries.

11 Bateria (CM, CS i ESO)
En la majoria d’instal·lacions no hi ha bateries. Són elements 
cars que serveixen per emmagatzemar energia elèctrica 
produïda durant el dia per utilitzar durant la nit o en dies sense 
radiació solar. Com ho fa el centre educatiu en aquests casos? 
Doncs consumeix energia de la xarxa elèctrica. Les bateries 
s’han de canviar al cap d’uns quants anys.
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L’excés d’energia 
s’envia a la xarxa 
elèctrica.
Quan se’n 
necessita, es pren 
electricitat de la 
xarxa.

Regulador
Impedeix que les bateries rebin 
més energia quan estan plenes.

Cel·la fotovoltaica
Aquest element transforma 
l’energia lumínica en elèctrica.

Revestiment 
antireflector

Coberta 
posterior

Silici tipus P

Silici tipus N

Connexió P-N

El panell
està format
per una quantitat 
determinada 
de cel·les 
fotovoltaiques.
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l’inversor
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comandament i 
protecció

Tallacircuits i 
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del centre educatiu

Comptador elèctric

Xarxa elèctrica

Bateria

Corrent continu

Corrent altern

Instal·lació opcional, només 
en cas que hi hagi bateries. 
Corrent continu

Autoguia de la instal·lació solar


