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1. Ordenar cronològicament les unitats formatives: 
Farem primer la unitat formativa 1 i quan acaben farem la unitat formativa 2, 
(no hi ha hores de lliure disposició en aquest mòdul) 
1. UF1 Tipus de materials 39 hores 
2. UF2 Assajos físics destructius i no destructius 60 hores. 
 

 
2. Definir les estratègies metodològiques i d’organització del mòdul 

professional. 
 
Aquest mòdul s’impartirà durant el primer any els dijous de 18:30 a 21:30h i 
l’impartirà el professor PT608 i no es desdoblarà. 
 
Utilitzaren les següents metodologies de treball: 
 
Classe magistral. 
Treballs en grup. (Les pràctiques de laboratori es realitzaran en petits grups 
d’aprenentatge col·laboratiu). 
Treballs individuals 
Aprenentatge  basat en problemes (PBL, problem based learning) 
Sortides per a presa de mostres (són obligatòries i de caràcter lectiu). 
 
Es farà ús de les noves tecnologies, els Pc en xarxa de l’aula polivalent i de tot 
el material i els aparells disponibles en el laboratori d’assaig físics. 
 
La descàrrega del material de les pràctiques i el lliurament de les mateixes es 
realitzarà a través del Moodle del curs (http:/. http://atenea.upc.edu/moodle/) 
 
Si fos necessari, es faran adaptacions  per  a alumnes NEE (necessitats de 
educació especial) i s'establiran estratègies per a atendre a la diversitat. 
 
L’assistència a classe serà obligatòria ací com les sortides de caràcter 
curricular en el cas que se’n facin. 
 
 
 

3. Definir l’avaluació del mòdul professional 
 
Per a cada unitat de formativa hi haurà una avaluació inicial per esbrinar els 
coneixements previs, interessos i/o necessitats. 

CICLE FORMATIU TÈCNIC SUPERIOR EN 
LABORATORI D’ANÀLISI I DE CONTROL DE 
QUALITAT  
Mòdul 4: Assajos físics 
Durada:  99 hores  
Hores de lliure disposició: No se n’assignen  
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Tipus de materials. 39 hores  

UF 2: Assajos físics destructius i no destructius. 
60 hores 
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Per aprovar un mòdul s’ha de treure una nota mínima de 4 sobre 10 a totes 
les seves unitats formatives (UF) i la nota final es farà mitja ponderada per 
hores de cada mòdul. Per aprovar el mòdul s’ha de treure una nota mínima 
de 5 sobre 10. 

Nota mòdul= nota UF1 x  %hores UF1 + nota UF2 x %hores UF2 

Els alumnes que no superin la unitat formativa o vulguin pujar nota, 
disposaran d’una prova de recuperació extraordinària a realitzar desprès de 
l’avaluació final del cicle 

L’assistència a classe serà obligatòria i la participació tindrà una valoració 
de un 10% sobre el total de la nota. 

4. Establiment la utilització d’espais, equipaments i recursos 
 
Aquest mòdul es realitzarà a les següents dependencies: 
   

Aula polivalent.    
Equips audiovisuals. 
PC instal·lats en xarxa, canó de projecció i Internet. 
  

Laboratori d'assaigs físics. 

 
Microscopi petrogràfic per a professor. 
Balança. 
Microscopi metal·logràfic. 
Forn de tractaments. 
Equip preparació de provetes. 
Duròmetre. 
Cambra de boira salina. 
Joc densímetres. 
Joc de alcohòmetres. 
Polarímetre. 
Calibres i micròmetres. 
Conjunt de termòmetres. 
Refractòmetre Abbe. 
Joc de viscosímetres. 
Equip per a determinació del punt de fusió. 
Material bàsic assajos físics. 

 
Això es lo que diu la LOE: anexo 2 pagina 47946 
http://www.xtec.cat/estudis/fp/nova_fp/nous_titols/titols_publicats/TS_lab_analis
i_i_control_de_q.pdf 
 

 el joc de densímetres  
alcoholímetres  

 viscosímetres 
 equip per la determinació de punt de fusió 
 son aparells del mòdul d'assajos físico-químics 
  
 Polarímetre 
 Refractòmetre Abbe. 

Són pel Mòdul d'instrumental. 
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Les pràctiques i els aparells que farem estaran definides al nucli formatiu 3, anàlisi de 
mostres. 
 

5. Programació de cada unitat formativa  
  

UF2 Assajos físics destructius i no destructius 60 hores 
 

5.1.- Ordenació cronològica i contextualització dels RA 
 

Prepara les condicions de l'anàlisi relacionant la naturalesa de la mostra amb el 
tipus d'assaig. 

RA1 

Prepara els equips, interpretant els seus elements constructius i el seu 
funcionament.  

RA2 

Analitza mostres aplicant les tècniques d'assajos físics. RA3 

Analitza els resultats, comparant-los amb els estàndards establerts. 
RA4 

 
 
 
 
5.2.- Relació de  “resultats d’aprenentatge” amb continguts 
 

RA1 C1 
Preparació de les condicions per als assajos físics: 

RA2 C2 
Preparació d'equips per assajos físics: 

RA3 C3 Anàlisis de mostres per assajos físics destructius i no 
destructius: 

RA4 C4 
Anàlisis de resultats dels assajos físics: 

 
 
 
5.2.- Relació de  “resultats d’aprenentatge” i “criteris d’avaluació” amb 
continguts 
 

 
CONTINGUTS 

  
CRITERIS D'AVALUACIÓ 

  
RA1 C1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8       

RA2 C2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9     

RA3 C3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9     

RA4 C4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 
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5.3.- Determinació de Nuclis formatius (NF) 
 

DUR  NOM NF CONTINGUTS CRITERIS D'AVALUACIÓ

12h preparació 
condicions

1 RA1 C1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

16h
preparació 
equips 2 RA2 C2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

16h Anàlisi mostres 3 RA3 C3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

16h Anàlisi resultats 4 RA4 C4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11
 

 
 
5.4.- Disseny de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 
 
Relacioneu el CA amb els subapartats de continguts i temporitzeu 
 
Nucli formatiu 1 
  

Resultat de l’aprenentatge i 

criteris d’avaluació: 
Continguts: 

1. Prepara les condicions de l'anàlisi 
relacionant la naturalesa de la mostra 
amb el tipus d'assaig. 
1.1. Planifica el procés analític 
identificant cada una de les seves 
etapes. 
1.2. Identifica els diferents tipus 
d'assajos físics. 
1.3. Analitza els procediments de 
preparació de mostres i provetes. 
1.4. Ajusta les provetes a les formes i 
dimensions normalitzades. 
1.5. Identifica el tipus de material 
objecte de l'assaig i les seves 
característiques. 
1.6. Relaciona les característiques del 
material i el seu ús amb els 
paràmetres analitzats. 
1.7. Actua sota normes i procediments 
de seguretat. 
1.8. Separa els residus generats, 
segons les seves característiques, per 
la seva posterior gestió. 

 
 

1. Preparació de les condicions per als 
assajos físics: 
1.1. Fonament dels diferents tipus 
d'assajos físics: anàlisi tèrmic, assajos 
magnètics, assajos per mètodes 
elèctrics, assajos amb ultrasons, raigs 
X. 
1.2. Assajos mecànics: tracció, 
compressió, cisalladura, flexió, 
vinclament, torsió, duresa, resiliència, 
fatiga, assajos tecnològics. 
1.3. Condicionat dels materials per 
l'assaig. Preparació de mostres i 
provetes. 

 

 

 
NF 

 
CONTINGUTS  CRITERIS D'AVALUACIÓ 

12h preparació 
condicions RA1 

1.1 1.2 

1.2 1.3 

1.3 1.1/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8   
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5.5.- Preparació de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 
 
Objectius d’aprenentatge d’aquest nucli: 
Al finalitzar el curs el alumne ha de ser capaç de construir provetes adequades per 
cada tipus de material, en menys de 20 minuts (nivell 3 taxonomia de Bloom)  
 
El alumne ha de ser capaç de descriure els diferents tipus d’assajos físics.(nivell 2 
taxonomia de Bloom)  
 
 

NUCLI 1

Intruments 

d’avaluació

tipus d'assajos físics i els seus 

fonaments i els  diferents tipus 
investigació a internet  en grups de 3 

persones, cada grup investiga una part 

1,5
posada en comu dels treballs 

d'investigació

3
clase magistral sobre preparació de 

provetas en els diferents tipus de 

4,5
treball de laboratori de preparació de 

provetes dels diferents tipus de 

RA CA

RA1. 
Prepara les 
condicions 
de l'anàlisi 
relacionant 

la naturalesa 
de la mostra 
amb el tipus 

d'assaig.

1.2 /1.3

HORES ACTIVITATS E/A Cont.

3
1.1/1.2 treballs d'investigació

1.3
1.1/1.4/1.5/

1.6/1.7/1.8

entrega de les provetes 

per avaluació

 
 
Nucli formatiu 2 
 
Relacioneu el CA amb els subapartats de continguts i temporitzeu 
 

Resultat de l’aprenentatge i 

criteris d’avaluació: 
Continguts: 

2. Prepara els equips, interpretant els seus elements 
constructius i el seu funcionament.  
2.1. Selecciona l'equip apropiat segons el paràmetre 
que s'ha de mesurar. 
2.2. Descriu els elements constructius de l'equip 
indicant la funció de cada un dels components. 
2.3. Comprova el correcte funcionament d'equip, 
efectuant el manteniment bàsic d'aquest. 
2.4. Adapta l'equip al paràmetre que s'ha de mesurar i 
al tipus de material. 
2.5. Calibra l'equip valorant la incertesa associada a la 
mesura. 
2.6. Valora la necessitat del manteniment per 
conservar els equips en perfectes condicions d'ús. 
2.7. Avalua els riscos associats a la utilització dels 
equips. 
2.8. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals 
i protecció ambiental requerides. 
2.9. Aplica les mesures de seguretat en la neteja, 
funcionament i manteniment bàsic dels equips. 

 

 
 

2. Preparació 
d'equips per assajos 
físics: 
2.1. Operació i ús 
dels diferents equips. 
2.2. Tècniques i 
procediments de 
manteniment bàsic. 
2.3. Regulació de 
paràmetres i calibrat 
d'equips i 
instruments. 
2.4. Riscos associats 
als equips d'assajos 
físics. 
2.5. Seguretat en les 
activitats de neteja, 
funcionament i 
manteniment 
d’equips. 
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Objectiu d’aprenentatge de aquest nucli formatiu: 
L’alumne ha de ser capaç de preparar els diferents aparells per mesurar diferents 
propietats físiques amb condicions de seguretat i neteja.(Nivell 3 taxonomia de Bloom) 
 

nucli2

Intruments 

d’avaluació

3
clase magistral sobre equips i els parametres que 

poden mesurar.

4
explicació en el laboratori de les diferents parts 

de l' instrument i les seves funcions

3
Avaluació segóns la P.P. utilització, calibració 

adequació al material i a la propietat física a 

mesurar i neteja de un instrument

RA2. 
Prepara els 

equips, 
interpretant 

els seus 
elements 

constructius i 
el seu 

funciona-
ment. 

P.P. utilització, calibració 

adequació al material i a 

la propietat física a 

mesurar i neteja de un 

instrument
2.2/2.3/  

2.4/2.5

ACTIVITATS E/A CAHORES

2.3/2.4/2.5/

2.6/2.7/2.8/

2.9

explicació rotativa dels diferents aparells i la seva 

utilizació, en grups de 3 alumnes
6

2.1

Cont. RA

2.1/2.2

 
  
Aquesta serà la graella on quedarà reflectida la avaluació de la proba pràctica 
d’utilització d’un instrument de assajos físics. 

 
si s/n no 

0. porta las proteccions personals adequades         

ulleres de seguretat 5     

bata 5     

  
 

 
  

1 Tria bé el instrument per un material i una propietat física donada  10     

  
 

 
  

2. Sap connectar el aparell 10     

  
 

 
  

3. Sap adequar el aparell a la propietat física determinada  cèl·lula de carga 
adequada 

20 
    

   
 

  

4. sap calibrar l’aparell 20     

  
 

 
  

5. Sap contestar de quines parts es composa el aparell 20     

   
 

  

6. Sap deixar l’aparell en bones condicions després de la seva utilització, neteja cada 
cosa al seu lloc, apagat y desendollat. 

10 
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Nucli formatiu 3 
 
Relacioneu el CA amb els subapartats de continguts i temporitzeu 
 

Resultat de l’aprenentatge i 

criteris d’avaluació: 
Continguts: 

3. Analitza mostres aplicant les 
tècniques d'assajos físics. 
 
Criteris d’avaluació: 
3.1 Classifica els diferents tipus 
d'assaig segons els paràmetres. 
3.2 Identifica les lleis físiques que 
regeixen cada tipus d'assaig. 
3.3 Analitza el procediment normalitzat 
de treball per l'execució de l'assaig. 
3.4 Assaja el nombre de provetes 
adequat, seguint la seqüència correcta 
d'execució. 
3.5 Identifica un acer o fossa 
mitjançant la seva observació 
microscòpica. 
3.6. Deixa l'equip net i en condicions 
d'ús desprès de l'assaig. 
3.7 Aplica les normes de competència 
tècnica. 
3.8 Separa els residus generats, 
segons les seves característiques, per 
la seva posterior gestió. 
3.9 Registra les dades de forma 
adequada (taules, gràfiques, entre 
d'altres.), aplicant programes informàtics 
de tractament de dades avançat. 
 
 

3. Anàlisis de mostres per assajos físics 
destructius i no destructius: 
3.1 Assajos de característiques de 
materials. Granulometries. 
3.1 Assajos mecànics no destructius o 
de defectes. 
3.2 Assajos mecànics destructius: 
assajos de duresa, resistència a la 
tracció, compressió, resistència a la 
flexió, resilència, resistència al desgast i 
abrasió, impacte i altres. 
3.3 Assajos elementals de tractaments 
superficials. Corrosió o degradació. 
3.4 Anàlisis d'estructures 
microscòpiques. Microscopi 
metal·logràfic.  
3.5 Assajos tecnològics: embotició, 
doblat, guspira i tall, soldadura. 
3.6 Registre i tractament de dades per 
aconseguir la mesura del paràmetre 
(taules, gràfiques, etc.). 
3.7 Incidència de l'ordre i neteja durant 
les fases del procés. 
3.8 Reconeixement i valoració de les 
normes de competència tècnica. 
3.9 Anàlisis de la importància dels 
assajos físics per determinar la qualitat 
dels materials. 
3.10 Compliment de normes de 
seguretat i salut laboral. 
3.11 Eliminació i tractament de residus. 
 

 

 
NF 3 

 
CONTINGUTS  CRITERIS D'AVALUACIÓ 

16h anàlisi de 
mostres RA3 

3.1/3.2/3.3/   
3.4/3.6 

3.1/3.2 

3.5 3.5 

3.7 3.4/3.9 

3.8 3.6 

3.9 3.7 

3.10 3.1/3.2/3.3 

3.11 3.1/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8   

3.12 3.8 
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Objectiu d’aprenentatge de aquest nucli formatiu: 
L’alumne ha de utilitzar els diferents aparells per realitzar assajos físics destructius i no 
destructius en condicions de seguretat i neteja.(Nivell 3 taxonomia de Bloom) 
 
 

Intruments   
d'avaluació 2)

Pràctica 01.    Determinació 
del coeficient de dilatació
tèrmica

3.1/3.3

3.4

3.7/3.8

Pràctica 04.    Determinació 
del Mòdul d’elasticitat
Pràctica 05.     Obtenció de 
recobriments per 
electrodeposició

3.9/3.10

Pràctica 06.     Manteniment 3.11/3.12

3.2

3.6

HORES ACTIVITATS E/A Cont. RA CA

14

RA3. 
Anàlisis de 

mostres per 

assajos 

físics 

destructius i 

no 

destructius

3.1/3.2/3.

3/3.4/3.5/

3.6/3.7/3.

8/3.9

Pràctica 03.     Determinació 
del assaig de fluència

IA0. Avaluació inicial 

IA1.Activitat pràctica 01. 

IA3.Activitat pràctica 03. 

IA4.Activitat pràctica 04. 

IA5.Activitat pràctica 05. 

IA6.Activitat pràctica 06.

2
Pràctica 02.Aplicació de 

líquids penetrants
IA2.Activitat pràctica 02.

 
 
Càlcul de la nota final: 

 

a) IA0 sols és informatiu i no intervé en el càlcul. 

 

b)  La part corresponent als procediments (P) es calcularà mitjançant la següent 

fórmula: 

P = (IA1+IA2+IA3+IA4+IA5+IA6)/6 

Avaluació del nucli formatiu 3: 
  NF3= P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nucli formatiu 4 
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Resultat de l’aprenentatge i 

criteris d’avaluació: 
Continguts: 

4. Analitza els resultats, comparant-
los amb els estàndards establerts. 
4.1. Executa els càlculs per obtenir el 
resultat, considerant les unitats 
adequades per a cada variable. 
4.2. Utilitza fulls de càlcul o altres 
programes informàtics per l'obtenció 
del resultat. 
4.3. Expressa el resultat considerant 
el valor mig de les provetes 
assajades o les mesures executades 
i la precisió de la mesura (desviació 
estàndard, variància, entre d'altres). 
4.4. Utilitza correctament taules de 
característiques de materials. 
4.5. Contrasta el resultat obtingut 
amb patrons de referència del mateix 
material. 
4.6. Aplica la normativa sobre 
materials, segons l'ús que se li 
donarà. 
4.7. Analitza si el material assajat 
compleix la normativa vigent o les 
especificacions donades pel 
fabricant. 
4.8. Analitza els resultats anòmals 
per determinar les causes d’error 
atribuïbles al laboratori. 
4.9. Reflecteix les dades als informes 
tècnics de la forma establerta al 
laboratori. 
4.10. Presenta els informes en la 
forma i el temps establert. 
4.11. Considera la importància de la 
qualitat a tot el procés. 

 

4. Anàlisis de resultats dels assajos 
físics: 
4.1. Utilització de programes informàtics 
de tractament de dades avançat. 
4.2. Interpretació de gràfiques. 
4.3. Utilització de taules de dades i 
gràfics de propietats físiques. 
4.4. Assegurament de la qualitat. 
Anàlisis de resultats anòmals. 
4.5. Aplicació de les normes de qualitat 
en el conjunt del procés 
4.6. Redacció i presentació d’informes. 

 

 
 
 

 
NF 

 
CONTINGUTS  CRITERIS D'AVALUACIÓ 

16h Anàlisi 
resultats RA4 

4.1/4.2 4.1/4.2/4.3 

4.3 4.4/4.5 

4.4 4.6/4.7/4.8 

4.5 4.11 

4.6 4.9/4.10 
 
 
 

HORES ACTIVITATS Cont. RA CA Instruments  
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E/A  
d’avaluació 

12 

ABP 
col·laboratiu en 

grups de 4 
persones  

4.1 

RA4. 

Analitza els 
resultats, 

comparant-
los amb els 
estàndards 
establerts. 

4.1/4.2 

informe de 
laboratori 4.2 4.3/4.4 

4.3 4.5/4.6 

3 
Presentació de 

treballs 

4.4 4.7/4.8 
fitxa tècnica i 
presentació 

 

4.9 

1 

comentari sobre 
les exposicions/ 

resum del 
professor 

4.5 4.10 
avaluació del 

treball en grup per 
part dels 

companys del 
mateix grup 

4.6 4.11 

 
Aquesta es la pregunta problema: 
 
“Soys trabajadores de una empresa, habeis realizado un número n de análisis y el jefe os 
dice muy bien, son correctos estos resultados según la norma? y en relación a la 
competencia? Elabora una ficha técnica de nuestro producto y una presentación para mi y 
nuestros accionistas” 
 
Es tracte de una avaluació de nivell 5 de taxonomia de bloom: 
Al finalitzar el nucli formatiu l’alumne ha de ser capaç de analitzar es resultats 
obtinguts i comparar-los amb la norma i amb uns altres (competència) i a més a més 
ha de ser capaç de sintetitzar tota la informació en una fitxa tècnica donant les virtuts 
del producte     
 
Normes del ABP, tota comunicació entre membres del grup s’ha de fer a través del 
fòrum del moodle, igualment allà es penjaran tots els arxius i totes les informacions 
que aneu trobant, els grups seran de 4 persones obligatòriament i els podeu triar 
vosaltres mateixos, teniu 12 hores, lectives com fem 3 hores cada dijous tindreu tres 
setmanes per a la preparació del treball. 
 
Els anàlisis inicials n els donaré jo a partir de dades del nucli formatiu anterior 
modificades. 
Qualsevol dubte en el moodle i en els dies que hi treballarem a classe.  
 
Valoració Informe de laboratori(I.L): 
 

0. Han de trobar la norma de referència adequada (3 punts) 
1. Ha de tenir els resultats correctes, es a dir han de tenir les xifres significatives 

adequades, s’ha de obtenir el resultats a partir de la gràfica corresponent i han 
d’expressar la precisió de la mesura i el valor mig de les provetes.(4 punts) 

2. Han de justificar els resultats anòmals, perquè ho son i perquè els descartem.(3 
punts) 

 
Valoració de la fitxa tècnica(F.T): 
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1. S’ha de comparar els resultats obtinguts amb taules de referència del material i 

amb fitxes tècniques de la competència. (4 punts) 
2. S’ha de ressaltar els resultats que tenen uns valors millors que els de la 

competència i donar tanta importància als que no.(4 punts)  
3. S’ha de dir que treballem amb qualitat. (2 punts)  

 
Valoració de la presentació(Ps): 
 

1. Explica els resultats obtinguts d’una forma clara i entenedora.(6 punts) 
2. S’adequa al temps establert.(1 punts) 
3. Contesta a les preguntes adequadament (3 punts) 

 
Valoració dels companys sobre el treball (V.C) 

1. Col·laboració busqueda d’informació norma (1-10) 
2. Col·laboració anàlisis de les dates obtingudes (1-10) 
3. Col·laboració redacció de l’informe de laboratori (1-10) 
4. Col·laboració redacció de la fitxa tècnica. (1-10) 
5. Col·laboració redacció del material per la presentació.(1-10) 

(Aquesta enquesta de valoració la teniu penjada al moodle)  
MITJA dels 3 companys del mateix grup (1-10) 
 

Avaluació del nucli formatiu 4: 
 
  nF4= 0.3 x I.L+0.3 X F.T+ 0.2 Ps+0.2 V.C  

 
  

AVALUACIÓ DE LA UF2 
 
UF2 Assajos físics destructius i no destructius 60 hores 
 
UF2= (12/60)x NF1+ (16/60) x NF2+(16/60) x NF3+ (16/60) x NF4 
 
 
 
 


