
✓ Indica les instal·lacions més comunes en els habitatges i la seua  

funció 
✓ Quines d'aquestes instal·lacions hi ha a ta casa ? 
✓ Per què és important preveure les instal·lacions a l’hora de 

projectar un habitatge? 
✓ Saps que és la domòtica?
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3.1.Producció i transport de gasos combustibles
3.2.Distribució dels gasos d’us domèstic
3.3.Elements d’una instal·lació de gas

4.1.Instal·lació d’enllaç
4.2.Instal·lació interior
4.3.El rebut de la llum

5.1.Instal·lació de calefacció
5.2.Instal·lació de climatització
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✓ L’habitatge, a més de protegir-nos de les inclemències atmosfèriques, ens 
serveix per descansar, cuinar, rentar-nos, veure la televisió, escoltar 
música…, fins i tot, per treballar. Per a satisfer aquestes necessitats ha de 
disposar de les instal·lacions que el proveïsquen dels diferents 
subministraments i serveis. 

1.Les instal·lacions dels habitatges 

 3

Entenem per instal·lacions de l’habitatge el conjunt d’elements
encarregats de subministrar i distribuir l’aigua, l’energia i les comunicacions
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✓ La instal·lació d’aigua és l’encarregada de distribuir l’aigua potable a 
l’interior de l’habitatge i d’evacuar-ne les aigües residuals, en les 
condicions higièniques adequades a cada cas.

✓ L’aigua neta és un recurs natural escàs, que cal consumir de forma 
responsable i retornar a la natura en condicions adequades per a facilitar-ne 
la seua renovació. Per això, l’aigua de les nostres cases forma part del 
Cicle Integral de l’Aigua, que s'inicia amb la captació (1) i potabilització (2) 
d’aquesta en una ETAP; distribució (3) per al seu consum (4) i, finalment, 
circulació per la xarxa de clavegueram (5) fins arribar a una EDAR per a la 
seua depuració (6) abans de la reutilització per al reg (7) o l’abocament (8).

2.La instal·lació d’aigua
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ACTIVITAT 1. Quines són les diferències entre aigua neta, 
aigua contaminada, aigua dolça i aigua potable?

ACTIVITAT 2. Defineix les característiques que ha de tenir una 
aigua per a ser considerada apta per a consum humà. Busca a 
la web del Ministeri de Sanitat :
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/saludAmbLaboral/calidadAguas/preguntasFrec.htm 

ACTIVITAT 3. Indica quines són les principals  reserves 
d’aigua dolça que poden utilitzar-se per al seu consum.

ACTIVITAT 4. Què signifiquen els acrònims EDAR i ETAP?

1

2

6
5

4

3

7

8 
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2.La instal·lació d’aigua

 5

✓La instal·lació d’aigua d’un habitatge està formada per:
‣La xarxa d’aigua sanitària=> aigua potable

‣La xarxa de sanejament=> aigües residuals i pluvials

ACTIVITAT 5. Identifica al dibuix la xarxa 
d'aigua sanitària (aigua freda + calenta) i la 
xarxa de sanejament.

ACTIVITAT 6. Què són les aigües 
residuals? i les pluvials.
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✓La xarxa d’aigua sanitària és la instal·lació interior que permet el 
subministrament d’aigua freda i calenta a tots els punts de la casa on siga 
necessària. 
✓Està formada per 2 canalitzacions independents: la instal·lació d’aigua freda 
i la d’aigua calenta sanitària (ACS).
✓A l’entrada de cada casa hi ha una escomesa que connecta la xarxa de 
distribució de l’aigua municipal amb la instal·lació interior. En el cas de vivendes 
unifamiliars el comptador es disposa a la façana de la casa, en els edificis, es 
disposa a un espai a la planta baixa on es centralitzen tots els comptadors. 

2.1. La xarxa d’aigua sanitària
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(1)

(5)
(4)

(3)

(2) Façana 
vivenda

Interior 
vivenda

Parts de l’escomesa d’aigua potable:
(1) Xarxa de distribució municipal
(2) Clau de registre
(3) Clau de pas
(4) Comptador d’aigua
(5) Clau de pas

ACTIVITAT 7. Fes una foto del comptador 
d’aigua de ta casa. Apunta la lectura actual. 
En quina unitat es mesura el consum 
d’aigua?
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✓Els elements bàsics de tota instal·lació d’aigua sanitària són:
‣Claus de pas

‣Canonades

‣Aixetes

‣Escalfadors

‣Cisternes del WC

‣Aparells sanitaris

2.2. Elements de la xarxa d’aigua sanitària

 7

ACTIVITAT 8. La legislació vigent obliga a instal·lar aigua calenta sanitària (ACS) per a la higiene personal, almenys, a la dutxa. No 
obstant això, la majoria d’habitatges tenen una canalització per a l’ACS pràcticament paral·lela a la d’aigua freda. Quins punts de ta 
casa tenen aigua freda només? Quins disposen d’aigua freda i calenta?

ACTIVITAT 9. Quines característiques han de tenir els materials emprats a la instal·lació d’aigua sanitària d’una vivenda?

‣Claus de pas: Són les vàlvules manuals que permeten obrir o tallar el pas de l’aigua a les 
canonades. Estan fetes de bronze o d’acer i s’intercalen, roscades o soldades, a les canonades. Al 
començament de la instal·lació interior està la clau de pas general, que permet tallar el 
subministrament d’aigua a tot l’habitatge. També s’instal·len claus de pas a les estances amb 
subministrament d’aigua –cuina, banys, etc.– i als diferents elements sanitaris o electrodomèstics 
(vàter, lavabo, rentadora, etc.), ja que en cas d’avaria permeten tallar el subministrament només a 
la zona o element afectat.

(1)

(2)

Esquema de la instal·lació d’aigua sanitària Claus de pas: (1)acer, (2)bronze

VEURE ANIMACIONS:
https://drive.google.com/file/d/1RvADDdsZQ3zlUpCbE7O3Xd3nvIh4RSxd/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1I-5GcyFXZXQ2ZtHI3JZRTjKhxvXQzDxW/view?usp=sharing 

Tema
1

Olga Aracil - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA - IES SIVERA FONT TEMA  1. INSTAL.LACIONS DELS HABITATGES  8

‣Canonades: Les canonades interiors són els conductes que transporten l’aigua des de l’entrada 
de l’habitatge fins als diferents punts d’ús. Poden ser d’acer galvanitzat, coure i plàstic (PE). 
Actualment són molt utilitzats els tubs anomenats multicapa formats per una capa de PE , una 
d’alumini i un altre exterior de PE amb les corresponents capes d’adhesiu. Aquests tubs són 
lleugers, resistents a la corrosió i s’instal·len fàcilment. El diàmetre de les canonades està en funció 
del cabal d’aigua* que cal subministrar.

*El cabal d’aigua és el volum 
d’aigua que circula pel conducte 
per unitat de temps; s’expressa en 
litres per segon L/s, o en m3 /s

Estructura del tub 
multicapa

‣Aixetes: Són els dispositius manuals amb què es regula el cabal d’aigua en els punts 
d’utilització. N’hi ha una gran varietat, segons el tipus de funcionament i accionament; de fet, els 
diversos models i dissenys satisfan qualsevol exigència funcional i estètica.

‣Escalfadors: Aquests aparells utilitzen el poder calorífic dels combustibles o l’energia elèctrica 
per escalfar l’aigua de la xarxa d’ACS. 

ACTIVITAT 10. Identifica les parts principals de l’escalfador de gas i 
l’elèctric i descriu el seu funcionament.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

(4) Escalfador de gas
(1) Entrada d’aigua freda
(2) Entrada de gas
(3) Sortida d’aigua calenta
(4) Cremador
(5) Intercanviador de calor
(6) Entrada d’aire
(7) Sortida de gasos

Escalfador elèctric
(1) Entrada d’aigua freda
(2) Entrada d’electricitat
(3) Sortida d’aigua calenta
(4) Resistència elèctrica
(5) Ànode de magnesi
(6) Dipòsit 

(5)

(6)
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‣Cisterna del WC: Dipòsit situat sobre la tassa del vàter, que disposa d’una vàlvula accionada per 
un polsador, tirador o cadena, que provoca una ràpida descàrrega de l’aigua de la cisterna i neteja 
la tassa del vàter.

‣Aparells sanitaris: Els aparells sanitaris són els elements que faciliten la higiene personal i les 
tasques de neteja amb les condicions higièniques i sanitàries adequades. Els més habituals són: 
vàter, lavabo, banyera, dutxa, bidet, fregador i pica. 

Funcionament de la 
cisterna del vàter

ACTIVITAT 11. Fes una llista dels avantatges-desavantatges dels diferents tipus d’escalfadors (inclou també a la comparativa els 
col·lectors solars).

ACTIVITAT 12. Busca informació sobre les diferents varietats d’aixetes que s’instal·len a les vivendes i elabora un informe amb 
preus, característiques de funcionament, materials…

ACTIVITAT 13. Partint de les dues imatges anteriors, explica el funcionament de la cisterna del vàter.
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✓La xarxa de sanejament és l’encarregada de recollir i canalitzar les aigües residuals i pluvials cap a 
les clavegueres. 
✓Els principals elements que formen la xarxa de sanejament són els següents: 
‣Sifons: Sistema de tancament hidràulic, que forma un tap 
d’aigua i permet evacuar les aigües residuals impedint que les 
males olors entren a les cases. S’instal·len en els forats de 
desguàs dels aparells sanitaris i electrodomèstics que utilitzen 
aigua. Cal revisar-los periòdicament per a evitar que es 
queden sense aigua i per a netejar-los. La tassa del vàter ja el 
té incorporat.
‣Derivacions: Canonades horitzontals que connecten els 
diferents aparells sanitaris amb les baixants. Com que el 
desplaçament de les aigües brutes és per simple gravetat, per 
a evitar embussos cal instal·lar-les amb una pendent 
descendent mínima del 2,5 %.
‣Baixants: Canonades verticals que recullen les aigües de 
derivacions, vàters i teulades. Hi ha baixants només per a les 
aigües pluvials i també s’acostumen a separar les procedents 
dels vàters de la resta de sanitaris. És necessari que estiguen 
ventilades.
‣Arqueta sifonal: Punt de connexió de la xarxa de 
sanejament amb la claveguera. Fa la funció de tancament 
hidràulic i impedeix que les pudors i les rates de les 
clavegueres entren a les cases pels desguassos.

2.3. La xarxa de sanejament
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Sifó d’un lavabo Sifó del vàter

Claveguera

Arqueta sifonal

Baixant 
d’aigües 
pluvials

Ventilació de la 
baixant

Derivació

Xarxa de sanejament
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2.4. El rebut de l’aigua
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✓El rebut de l’aigua és un document on s’especifica la quantitat de diners que 
hem de pagar per tenir el servici de l’aigua + el consum que hem fet d’aquests 
durant un període de temps determinat.  
✓Encara que no està unificat, perquè depèn de la companyia subministradora de 
cada municipi, l’import és la suma de tres conceptes: 

‣La quota de servei. És la quota fixa que dóna dret a consumir, i es paga tant 
si es consumeix com si no. 

‣El consum realitzat. És la part variable del rebut, és a dir, els m3 consumits 
multiplicats pel preu del m3. En molts municipis s’estableixen trams, de forma 
que cada vegada els m3 d’aigua són més cars.

‣Les taxes (manteniment del comptador, clavegueram, sanejament, etc.) i 
l’IVA.

LECTURES I CONSUMS
Data lectura anterior Data lectura actual Lectura 

anterior
Lectura actual Consum

11/03/2020 13/06/2020 225 m3 252 m3 27 m3

FACTURACIÓ
QUANTITAT PREU 

UNITARI
IMPORT

Quota servei aigua: 15,3 €
Consum: 27 m3

1r tram: 0-10 m3 10 m3 0,430 4,30 €
2n tram: 11-27 m3 17 m3 0,540 9,18 €

Taxa clavegueram: 2,26 €
Taxa EDAR: 4,25 €

Manteniment 
comptador:

0,80 €
IVA 10% 3,61 €

TOTAL FACTURA: 39,70 €

Model de rebut de l’aigua

Detall de l’apartat de facturació

ACTIVITAT 14. Demana a casa teua un rebut 
de l’aigua. Porta’l a classe i analitza’l: 
conceptes facturats, cost del m3, empresa que 
s’encarrega de la gestió de l’aigua al teu 
municipi…
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3. La instal·lació de gas
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✓La instal·lació de gas permet fer arribar el gas combustible als aparells 
gasodomèstics i, si és necessari, els gasos resultants de la combustió amb 
les màximes condicions de seguretat.
✓Els gasodomèstics són tots els aparells de la vivenda que funcionen 
amb gas combustible com cuines, escalfadors d’aigua, estufes, calderes 
per a la calefacció…
✓Les característiques més interessants dels gasos combustibles són:

‣Alt poder calorífic

‣Combustió fàcil i neta

‣Comoditat d’ús

‣Relativament econòmics (comparats amb l’electricitat)

Cuina de gas

ACTIVITAT 15. Així com és impossible que una vivenda no dispose d’instal·lació d’aigua (no obtindria la llicència d’habitabilitat), hi ha 
cases que no tenen instal·lació de gas. Feu una posada en comú i expliqueu si teniu algun gasodomèstic a casa i el tipus de gas que 
utilitza. 

Estufa de gas
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3.1.Producció i transport de gasos combustibles
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✓Els gasos combustibles són una font d’energia, no renovable, 
formada per una mescla de gasos lleugers que es troben en 
jaciments fòssils (associats al petroli o només de gas). Espanya 
no produeix gas, per aquest motiu l’ha d’importar. El transport del 
gas es pot fer de dues formes:

‣Gasoductes: Conduccions formades per canonades d'acer, 
per les quals el gas circula a altes pressions. 

‣Vaixells metaners: Vaixells especialitzats en el transport 
de gas natural  liquat. Són molt sofisticats tecnològicament, ja 
que per mantenir el metà en estat líquid, s'ha de conservar a 
una temperatura de -160 °C.

Jaciment de gas 
natural

LNG carrier

1.Jaciment de GN
2.Liqüefacció
3.Emmagatzematge
4.Transport amb vaixells 
metaners
5.Transport amb gasoductes
6.Planta de regasificació
7.Distribució i consum

Transport internacional de gas natural
Gasoducte 

Algèria- Espanya

Tema
1

Olga Aracil - DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA - IES SIVERA FONT TEMA  1. INSTAL.LACIONS DELS HABITATGES

3.2.Distribució dels gasos d’us domèstic
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✓Els gasos d’ús domèstic es poden distribuir en estat líquid o gasós:

‣Gasos liquats del petroli (GLP): Són el gas butà i el propà. Es distribueixen en estat líquid en 
recipients adequats, com ara bombones o dipòsits (en aquest cas el dipòsit està fixe i un camió el 
reompli cada cert temps).

‣Gasos canalitzats: El gas natural es distribueix en estat gasós a través de canonades soterrades, des 
dels centres de producció/ emmagatzematge fins als habitatges. 

ACTIVITAT 16. Investiga quines companyies comercialitzen botelles de gas butà a la teua població, la quantitat de gas que contenen, 
el preu i on es poden comprar.

Bombona de 
gas butà (1) i de 

gas propà (2)

I 2

Transport de 
bombones de 
butà

Depòsit de gas 
propà  

Transport a granel de 
GLP en camió cisterna
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3.3.Elements d’una instal·lació de gas
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✓La instal·lació de gas butà és molt senzilla, està formada per:

‣La bombona. Recipient d’ acer que emmagatzema el gas a pressió en estat 
líquid i que conté una càrrega de 12,5 kg de butà. Per a la connexió de la 
bombona a la instal·lació s’utilitzen tubs flexibles, homologats, fabricats amb 
elastòmers. 

‣El regulador de pressió. Té la funció de subministrar el combustible a una 
pressió baixa i constant. Duu incorporada una clau de pas.

✓La instal·lació de gas natural canalitzat és molt còmoda ja que permet un 
subministrament continu sense necessitat d’emmagatzemar-lo. Els elements 
característics són: 

‣Les canonades de coure que uneixen la xarxa de distribució amb els 
gasodomèstics. 

‣Les claus de pas, que serveixen per a obrir i tancar el subministrament de 
gas. A l’exterior, abans d’entrar a l’habitatge, en un lloc de fàcil accés, es 
col·loca la clau general de pas. També l’alimentació de cada aparell està 
governada per una clau de pas. 

‣El comptador. Mesura el consum de gas en m3 a l’habitatge. En els blocs 
de pisos, els comptadors poden estar centralitzats en una habitació 
adequada, des d’on surt una ramificació per a cada pis. 

‣Les reixetes de ventilació. Faciliten l’intercanvi d’aire amb l’exterior, que fa 
possible la combustió correcta en els aparells i, per tant, evita la producció de 
monòxid de carboni (CO), un gas tòxic.

‣Els conductes d’evacuació. Impedeixen que els gasos de la combustió 
s’acumulin a l’interior de l’habitatge. Són obligatoris en els escalfadors i les 
calderes 

Reixeta de 
ventilació

Instal·lació 
de gas 

natural

Canonada de distribució 

Clau de pas general

Instal·lació 
de gas butà

Conducte 
d’evacuació
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4.La instal·lació elèctrica
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✓La instal·lació elèctrica té la funció de subministrar energia elèctrica a l’habitatge, tot garantint la 
seguretat de les persones i el bon funcionament dels aparells i de la mateixa instal·lació.
✓Està regulada pel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002, de 2 d’agost). L’actual 
REBT determina dos graus d’electrificació per als habitatges: 

‣Electrificació bàsica: La instal·lació disposa d’un mínim de cinc circuits diferenciats amb una potència 
total no inferior 5750 W a 230 V. 

‣Electrificació elevada: Disposa de més de cinc circuits que permeten el funcionament simultani d’una 
potència total no inferior a 9200 W a 230 V. Seran d’electrificació elevada els habitatges de més de 160 
m2 de superfície útil i els que disposen de sistema de calefacció elèctric o de condicionament d’aire 
centralitzat.

✓La instal·lació elèctrica 
està formada per : 

‣La instal·lació 
d’enllaç, que uneix la 
xarxa de distribució 
pública amb la 
instal·lació interior de 
cada habitatge 

‣La instal·lació 
interior de la vivenda

Instal·lació interior amb electrificació bàsica

4 circuits de presa de corrent 1 circuit d’enllumenat 
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4.1.Instal·lació d’enllaç
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✓La instal·lació d’enllaç uneix la xarxa de 
distribució pública amb la instal·lació interior de 
cada habitatge.
✓Es compon dels següents elements: 

‣L’escomesa o connexió general: És la part 
de la instal·lació compresa entre la xarxa de 
distribució i la caixa general de protecció. 

‣La caixa general de protecció: Conté els 
fusibles destinats a protegir la línia general 
d’alimentació. Es col·loca a l’exterior de 
l’edifici. 

‣La línia general d’alimentació: Uneix la 
ca ixa genera l de p ro tecc ió amb la 
centralització de comptadors.

‣La centralització de comptadors: És el lloc on 
s’agrupen els comptadors i els elements de 
protecció i connexió de les derivacions individuals.

‣La derivació individual. És la línia elèctrica que 
uneix el comptador amb els elements del quadre de 
comandament i protecció de l’habitatge. Aquesta 
línia està formada per tres conductors: fase, neutre i 
presa de terra.

Elements de la instal·lació d’enllaç

ACTIVITAT 17. Fes una foto del comptador de la teua vivenda. On es troba? En quina unitat mesura el consum?

Comptador elèctric

Centralització de comptadors
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4.2.Instal·lació interior
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✓La instal·lació interior comença amb el Quadre General de Comandament i Protecció, del qual ixen 
els cables dels diferents circuits elèctrics de la casa i el circuit de connexió a terra. 
✓Quadre General de Comandament i Protecció (QGCP). Està format per una sèrie d’interruptors 
automàtics i es col·loca a l’entrada de l’habitatge, dins d’una caixa de plàstic encastada a la paret.

‣Interruptor de Control de Potència (ICP). La seva funció és evitar que la potència subministrada per 
la companyia superi la potència contractada per l’usuari; per això es precinta, per evitar-ne la 
manipulació.

‣Interruptor General Automàtic (IGA). És l’interruptor general de la instal·lació interior. Es pot accionar 
manualment i disposa de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.

‣Interruptor Diferencial (ID). Protegeix les persones del perill d’electrocució per descàrregues 
elèctriques. Es desconnecta quan detecta una fuita de corrent i disposa d’un botó de prova per a verificar 
el seu funcionament. 

‣Petits Interruptors Automàtics (PIA). Protegeixen els diferents circuits de la casa contra 
sobrecàrregues i curtcircuits; per tant, hi ha tants PIA com circuits tinga la instal·lació interior. 

QGCP

Circuits d’una vivenda  amb electrificació bàsica
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✓Els circuits elèctrics de la casa s’instal·len encastats a les parets i sostres. La 
canalització dels circuits elèctrics es fa utilitzant tub de PVC corrugat. Per dins del 
tub s’introdueixen els cables conductors, fabricats de coure i amb aïllament de 
plàstic. Per a diferenciar cada tipus de cable s’empren colors diferents.
✓Les caixes de derivacions permeten fer ramificacions del circuit, sol haver-ne 
una a l’entrada de cada habitació.
✓Els aparells de comandament són els dispositius que ens permeten maniobrar 
el funcionament de la instal·lació elèctrica: interruptors, polsadors, commutadors, 
etc. Els aparells de connexió s’utilitzen per a connectar els receptors al circuit: 
bases d’endolls i portalàmpades.
✓El circuit de connexió a terra té la funció de protegir les persones dels 
contactes indirectes amb l’electricitat, i ho fa derivant cap a terra les fuites de 
corrent que es produeixin a les masses metàl·liques.

ACTIVITAT 18. Segons la intensitat nominal de l’ICP, a la casa es podrà consumir una potència determinada. Quin potència màxima 
es pot consumir a una casa on l’ICP és de 20 A? Nota: recorda que P= V· I
ACTIVITAT 19. Defineix què és un curtcircuit i una sobrecàrrega elèctrica. Quines conseqüències podrien tenir? 

Colors dels cables conductors

Verd i groc: Presa de terra

Blau: Neutre

Negre o gris o marró: Fase

Tub de PVC corrugat

Caixa de derivacions

Comparació entre una instal·lació sense presa de terra (1) i una 
amb circuit de connexió a terra (2)

1)
2)

Presa de 
terra
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✓El rebut de la llum és el document on es detalla el cost del 
servei d’electricitat a la nostra casa. Amb la liberalització del 
mercat energètic a Espanya (2009), el consumidor pot triar la 
tarifa de llum que millor s'adapta a les seves necessitats: 
mercat lliure (amb preu fixat per la comercialitzadora i 
descomptes i condicions diferents segons tarifa i companyia) o 
mercat regulat (preu establert pel Govern,  un preu per cada 
hora del dia, sense descomptes).
✓El seu import és la suma dels conceptes següents: 

‣Potència contractada, és un cost fixe de la factura, que es 
paga independentment del consum realitzat

‣Energia consumida, és la part variable del rebut, depèn 
del consum d’energia durant el període facturat. Es calcula 
multiplicant els kWh consumits pel preu del kWh. 

‣Import del lloguer del comptador, quan aquest és 
propietat de la companyia subministradora. 

‣Impostos, taxes vigents i l’IVA corresponent

ACTIVITAT 20. Demana a casa una factura de la llum. Compara amb la resta 
de companys les diferents empreses subministradores, tarifes, preus… L’IVA 
que s’aplica és el mateix? Per què?

Detall del consum del rebut de la llum

Detall de la facturació del rebut de la llum
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✓La instal·lació de calefacció serveix per a mantenir la 
temperatura de l’habitatge a un valor superior a la de l’exterior. La 
instal·lació de climatització controla la temperatura i la humitat 
de l’habitatge i les manté en els valors adequats per al confort 
ambiental.
✓En qualsevol cas, per a mantenir l’interior d’una vivenda a una 
temperatura confortable, és molt important tenir en compte 
l’aïllament de parets, sostres i finestres:

➡Els principals materials aïllants emprats en 
parets i sostres són: la llana de vidre, 
l’escuma de poliuretà i les plaques de 
poliestiré expandit. Tots ells es caracteritzen 
per tenir molts espais buits on hi ha aire, que 
és qui fa d’aïllant, evitant que l’energia tèrmica 
es transmeta per conducció. 
➡En el cas de les finestres sols utilitzar-se una 
doble capa de vidre separada per un espai 
buit (càmera d’aire) que dificulta la transmissió 
de la calor.

Funció dels aïllaments en hivern i estiu

Estiu Hivern

Sistema d’aïllament en finestres

Doble vidre

Càmera 
d’aire

Sistema d’aïllament en parets

Doble paret 
de rajola

Capa 
material 

aïllant

 VEURE VÍDEOS:
https://drive.google.com/file/d/1Fqd3GlNwld6XotMf1AsZBDxW9PhdFE68/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQRjHG06ubiCtPeG2pmLhlLr2tSoURtD/view?usp=sharing 
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✓Instal·lació de calefacció per aigua calenta:

‣El generador de calor és una caldera, que calfa aigua a partir de la combustió d’un gas (gas natural, 
propà) o d’un combustible líquid (gasoil).

‣L’aigua calenta circula per un sistema de canonades encastades a les parets i es distribueix a totes 
les estances de la casa.

‣A cada habitació es disposa d’un o diversos radiadors (segons el volum a escalfar) penjats de la paret.   
També és possible instal·lar un sistema de sòl radiant, en el qual les canonades d’aigua calenta circulen 
per terra, formant un circuit que escalfa uniformement tot el pis de l’habitació.

‣També es poden incloure sensors de temperatura: termòstats, que permeten mantenir la temperatura 
de cada habitació a un valor determinat.

✓Instal·lació de calefacció elèctrica:

‣El generador de calor és una resistència elèctrica (mitjançant l’Efecte Joule, les resistències són 
capaces de transformar electricitat en calor). Els emissors de calor poden ser radiadors elèctrics (en 
aquest cas s’aprofitaria la pròpia instal·lació elèctrica, amb els endolls de cada habitació) o un sistema 
soterrat a terra, similar al sòl radiant (en compte d’instal·lar-se un serpentí d’aigua calenta, es fa amb una 
resistència).

Detall de l’estructura d’un sòl radiant

Revestiment

Capa de 
morter

Canonada 
d’aigua 
calenta

Sistema de calefacció per radiadors d’aigua calenta
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✓Les instal·lacions de climatització permeten 
regular la temperatura tant en hivern com en estiu.
✓L’aparell més utilitzat és el climatitzador amb 
bomba de calor, que funciona com un frigorífic: un 
compressor accionat per un motor elèctric fa circular 
el fluid a través d’un evaporador i un condensador. La 
bomba de calor té dues unitats: una està en contacte 
amb l’aire de l’interior de l’habitatge i l’altra, amb el de 
l’exterior. Té un funcionament reversible: a l’estiu 
refrigera l’habitatge, perquè la unitat interior actua 
d’evaporador i l’exterior de condensador, i a l’hivern 
l’escalfa, ja que l’exterior fa d’evaporador i la interior 
de condensador. És un sistema molt eficient que 
permet un estalvi d’energia notable.
✓És possible disposar climatitzadors individuals per a 
cada habitació de la casa. Aquestos compten amb 
una unitat interior (split) i una exterior que es penja a 
la façana de l’edifici o sobre la terrassa d’aquest. La 
seua instal·lació és prou senzilla i no cal fer obres.   
✓També es pot realitzar una instal·lació centralitzada amb una única 
unitat exterior + una unitat interior (generalment amagada al fals sostre 
d’un bany), canonades de distribució de l’aire i reixetes d’eixida + 
termòstats a cada estança. Aquesta segona opció permet mantenir tota 
la casa amb una temperatura i humitat adequada. És més costosa 
perquè es necessita efectuar obres, ja que les canonades d’aire 
circulen amagades per l’espai del fals sostre d’escaiola

Funcionament reversible de la bomba de calor

Unitat interior (split) + exterior d’un 
climatitzador

Sistema de climatització centralitzada

(1)Unitat exterior 
(2)Unitat interior 
(3)Conduccions d’aire 
(3)Termòstat
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✓Aquestos tres conceptes cada vegada es tenen més en compte a l’hora de dissenyar l’estructura de les 
vivendes i de les seues instal·lacions, doncs permeten disminuir la despesa energètica, reduir el cost de 
manteniment i, a més, fer la vida més senzilla i confortable. 
✓L’estalvi energètic a la llar fa referència a totes aquelles actuacions encaminades a fer que es reduïsca 
el consum de recursos: aigua, electricitat i combustibles, principalment. La reducció del consum d’agua es 
pot aconseguir instal·lant difusors a l’eixida de les aixetes, polsadors dobles en cisternes de vàter, 
rentaplats i llavadores més eficients, etc. En el cas de l’electricitat, es poden canviar els electrodomèstics 
per altres de major eficiència energètica i les bombetes tradicionals o fluorescents per LED’s. L’estalvi en 
climatització s’aconsegueix, principalment, millorant els aïllaments de la vivenda i ajustant els termòstats 
a un valor adequat. Una possibilitat molt interessant és utilitzar la llum solar per a generar electricitat 
(plaques fotovoltaiques) o aigua calenta sanitària (col·lectors solars).
✓L’arquitectura bioclimàtica pretén aconseguir de manera natural el confort a l’interior d’un habitatge, 
considerant les condicions de l’entorn i el seu clima. Aquest tipus d’arquitectura té en compte l’orientació 
de l’edifici, la distribució de les finestres, els materials emprats, el color dels materials, etc. amb l’objectiu 
de millorar, amb la mínima despesa energètica, la climatització i il·luminació de la vivenda. És molt 
habitual combinar l’arquitectura bioclimàtica amb sistemes d’energies renovables com l’energia solar i el 
reciclatge dels residus, com és el compostatge.
✓La domòtica consisteix en la construcció de cases que funcionen de forma automàtica, de manera que 
sols cal programar les necessitats d’il·luminació, temperatura, obertura i tancament de finestres, 
seguretat, etc. desitjades i un sistema format per sensors + controlador + actuadors, s’encarrega de fer el 
manteniment.  

 VEURE VÍDEOS:
https://drive.google.com/file/d/1RjapTnnojH0pCwNQQ6KFRLdNKeZWWDHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12OxFrjcmks3DtW5Ix1PoHIGLUuBjsWPh/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13mKZYcySY6aTCyTFdK9EEfv9-SFqlWh6/view?usp=sharing 

ACTIVITAT 21. Tria un dels conceptes estudiats en aquest punt i fes una recerca a internet. Busca imatges, gràfics, vídeos, empreses 
relacionades… Amb tota la informació elabora un treball on s’explique el concepte estudiat i presenta’l davant de la classe. El format 
de la presentació haurà de ser digital: diapositives, vídeo, infografia…
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ACTIVITAT 23. Escriu als requadres la fase del cicle integral de l’aigua corresponent. 

Cicle integral de 
l’aigua

ACTIVITAT 24. On solen situar-se el dipòsits d’aigua dels pobles? Per què?

ACTIVITAT 22. Fes una llista amb  tres columnes: Consum d’energia, Comunicacions, Satisfacció de condicions higièniques. 
Classifica les instal·lacions disponibles a ta casa en la columna corresponent.
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ACTIVITAT 25. Quina és la funció d’una clau de pas?

ACTIVITAT 26. Explica el funcionament dels sifons. Ajuda’t d’un dibuix. 

ACTIVITAT 27. Per què a la xarxa de sanejament s’empren canonades de PVC i no de coure?

ACTIVITAT 28. Esbrina els avantatges i els inconvenients d’utilitzar gas combustible en lloc de llenya, per satisfer les necessitats de 
calor en un habitatge. Investiga què és el pellet i compara’l amb els anteriors combustibles.

ACTIVITAT 29. Indica el nom de 5 gasodomèstics. Quins d’aquests hi ha a casa teva?

ACTIVITAT 29. Fes una foto del QGCP de ta casa amb prou resolució. Dibuixa amb un programa de retoc d’imatges etiquetes que 
identifiquen els diferents interruptors i el circuit que protegeixen.

ACTIVITAT 31. Dissenya un full de càlcul que, introduint-hi el període facturat, en dies, i les lectures del comptador, calcule l’import 
del rebut de la llum.

ACTIVITAT 30. Si tenim contractada una potència de 5 750 W, quins aparells de la taula 
següent podem tenir connectats alhora? Quina serà la intensitat nominal (I n ) de l’ICPM 
si la tensió que tenim és de 230 V?

ACTIVITAT 32. Busca l’etiqueta d’eficiència energètica d’un electrodomèstic que hages comprat recentment a ta casa i fotografia-la. 
Comenteu-la a classe.


