
 Juny 2011 

 

 

 

Treball de fi de màster 

 

 

Títol :  Elaboració de material didàctic pel mòdul 5 – Insta l·lacions 
Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i au tomàtiques 

 

 

Cognoms :  Pons Luis        

Nom :  Sergi 

Titulació : Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat : Formació Professional (Grup 1)  

 

Director : Rafael Morillas Varon 

 

Data de lectura : 1 de Juliol de 2011 

 

 

 



   

Elaboració de material didàctic pel mòdul 5 – Instal·lacions                                                           
Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

 

Índex 
 

1 - Introducció ............................................................................................................................................. 1 

2 - Definició i context del problema ............................................................................................................ 2 

2.1 – Definició i context del objectiu 1 .................................................................................................... 2 

2.1.1 – Referents de l’objectiu 1 ......................................................................................................... 2 

2.1.2 – Situació de partida de l’objectiu 1 ........................................................................................... 2 

2.1.3 – Definició de l’objectiu 1 ........................................................................................................... 4 

2.2 – Definició i context del objectiu 2 .................................................................................................... 4 

2.2.1 – Referents de l’objectiu 2 ......................................................................................................... 4 

2.2.2 – Situació de partida de l’objectiu 2 ........................................................................................... 4 

2.2.3 – Definició de l’objectiu 2 ........................................................................................................... 5 

3 - Descripció de la solució proposada ...................................................................................................... 6 

3.1 – Descripció de la solució proposada per l’objectiu 1 ...................................................................... 6 

3.2 – Descripció de la solució proposada per l’objectiu 2 ...................................................................... 9 

4 - Resultats ............................................................................................................................................. 10 

4.1 – Resultats obtinguts de la solució proposada per l’objectiu 1 ....................................................... 10 

4.1.1 – Condicionants de la solució proposada per l’objectiu 1 ........................................................ 10 

4.1.2 – Resultats obtinguts amb la solució proposada per l’objectiu 1 ............................................. 10 

4.2 – Resultats obtinguts de la solució proposada per l’objectiu 2 ....................................................... 11 

4.2.1 – Condicionants de la solució proposada per l’objectiu 2 ........................................................ 11 

4.2.2 – Resultats obtinguts amb la solució proposada per l’objectiu 2 ............................................. 11 

5 - Conclusions ......................................................................................................................................... 12 

5.1 – Conclusions obtingudes de la solució proposada per l’objectiu 1 ............................................... 12 

5.2 – Conclusions obtingudes de la solució proposada per l’objectiu 2 ............................................... 13 

6 – Bibliografia i Webgrafia ...................................................................................................................... 14 



   

Elaboració de material didàctic pel mòdul 5 – Instal·lacions                                                           
Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques                                              1 
 

1 - Introducció 
 
L’objecte d’aquest Treball de Final de Màster, en endavant TFM, és elaborar un document 
recollint les millores que s’han aplicat en el centre educatiu on he realitzat el Pràcticum del 
Màster del Professorat, en el meu cas, en l’especialitat de la Formació Professional. 

Aquestes millores corresponen al disseny i elaboració de nous materials didàctics pel mòdul 5 – 
Instal·lacions Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques, tant per la 
realització de la part pràctica al taller com per les classes magistrals a l’aula convencional.  

Tot i que un dels objectius del TFM és l’aplicació dels coneixements apresos durant el Màster 
del Professorat, al tractar-se del disseny i l’elaboració de nous materials didàctics, resulta més 
complicat poder-ho relacionar. Tot i això, els nous materials que s’han elaborat s’ha tingut en 
compte tots els coneixements obtinguts durant la realització del Màster del Professorat a nivell 
de comunicació i llenguatge, transmetent en aquests materials una informació clara, ben 
estructurada, utilitzant el llenguatge oportú  i el més important de tot, amb informació de 
qualitat. 

A mode de resum, els objectius del TFM són: 

� Utilització de tot el material de que disposa el centre per poder realitzar diferents pràctiques 
domòtiques. 

� Elaboració de material didàctic relacionat amb el currículum del mòdul 5 – Instal·lacions 
Domòtiques per facilitar la tasca del docent. 

En el següent capítol situaré al lector d’aquest treball en el context que va portar-me a proposar 
tant al docent del centre que impartia el mòdul de Domòtica com al meu director de TFM la 
realització d’aquesta proposta.  

Seguidament es farà una descripció de la solució proposada per tal de solucionar aquesta 
problemàtica, tot avaluant-ne els resultats i extraient-ne unes conclusions.   
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2 - Definició i context del problema 

2.1 – Definició i context del objectiu 1 

2.1.1 – Referents de l’objectiu 1 

Durant la meva estada del Pràcticum en el centre assignat, les pràctiques docents les vaig 
realitzar en el Mòdul 5 – Instal·lacions Domòtiques, del CFGM Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques.  

La programació d’aquest mòdul és divideix en 5 Unitats Formatives (UF), repartides en: 

� UF 1: Automatització d’habitatges:  
� UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 
� UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 
� UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.  
� UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 

Observant en quines UF es divideix el mòdul 5 – Instal·lacions Domòtiques, podem destacar 
que l’UF1 – Automatització d’habitatges és bàsicament teòrica, on s’expliquen les principals 
característiques en l’automatització d’habitatges i es fa una descripció de les diferents 
tecnologies que s’hi poden aplicar, que després s’estudiaran una per una en les següents 
unitats formatives (cada tecnologia tindrà una UF assignada per tal d’entrar-hi més en detall). 

A continuació es mostra una taula amb les hores assignades a aquestes UF i quantes 
d’aquestes hores corresponen a la part pràctica: 

Unitat Formativa Total Hores Hores Pràctiques 
UF 1: Automatització d’habitatges 17 0 

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats 

de bus 

49 43 

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables 29 24 

UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents 

portadors 

17 12 

UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil 20 12 

TOTAL 132 91 

Per tant, tal com podem observar a la taula, gairebé el 70% de la dedicació de les hores és per 
classes pràctiques al taller de Domòtica, tenint una gran importància el programari de disseny i 
control, el muntatge i la configuració i finalment el manteniment de les diferents solucions 
domòtiques que introdueix aquest mòdul professional. 

2.1.2 – Situació de partida de l’objectiu 1 

Tot i que la impartició del Mòdul 5 – Instal·lacions Domòtiques requereixi de certs materials per 
poder realitzar cada unes de les pràctiques al llarg del curs, pot donar-se el cas que un centre 
educatiu no en disposin de tot el necessari i, per tant, alguna d’aquestes pràctiques no es pugui 
portar a terme. 

Aquesta situació pot venir donada per: 

� Canvis en la planificació general del Mòdul donada pel Departament d’Ensenyament. 
Aquest any, per exemple, s’ha introduït una nova UF (UF5 – Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes sense fil), el qual no es va saber fins gairebé començat l’actual curs escolar. Això 
va provocar que el centre no disposes de material pràctic per la realització de les 
pràctiques d’aquesta UF, degut a que quan el centre va adonar-se que no en disposava i el 
va voler comprar, la complicada situació econòmica general que s’està vivint al sector de 
l’Ensenyament, no ho va fer possible.  
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� El centre disposi de material que mai s’ha utilitzat. Aquesta situació podria venir donada 
degut a un canvi dels professionals docents assignats al centre, i que per tant, no s’estigui 
utilitzant aquest material bé perquè no se sap de l’existència del mateix o bé per falta de 
coneixements dels docents a l’hora de posar-ho en marxa. 

En el centre educatiu on vaig realitzat el Pràcticum, es van donar tots dos casos, dels quals el 
primer no estava al nostre abast poder-lo solucionar (problema econòmica del Departament 
d’Ensenyament), en el segon cas, se sabia de l’existència d’un material que s’havia comprat 
uns 5 anys enrere, i que a dia d’avui encara no s’havia posat en funcionament. 

Segons m’havien explicat els altres docents, el centre educatiu disposava del següent material: 

� Maleta entrenadora (petit laboratori portàtil) del fabricant SimonVIS (les quals s’estaven 
utilitzant) 

� Maleta entrenadora basada amb el sistema EIB (les quals mai s’havien utilitzat). 

El fet que només s’utilitzés un dels dos models diferents de maletes entrenadores eren els 
següents: 

� Aquest material es va comprar a final de curs a una empresa que es dedica al 
desenvolupament i a la fabricació de recursos didàctica de diferents categories (Automoció, 
Fabricació mecànica, Domòtica, Electrònica, etc.). La compra del material anava associada 
a una formació per tal de familiaritzar-se amb el mateix, la qual es va realitzar just abans de 
l’estiu. 

� L’any següent de comprar el nou material (maletes entrenadores basades amb el sistema 
EIB), el grup classe no permetia que el docent impartís les classes a bon ritme, el qual va 
provocar que només hi hagués temps de realitzat les mateixes pràctiques que es feien 
cada any i, per tant, que es deixés el nou material a l’espera de posar-lo en marxa el 
següent any. 

� El perfecte coneixement de la maleta entrenadora del fabricant SimonVIS i la gran quantitat 
de pràctiques de que disposaven els docents d’aquesta assignatura, conjuntament amb 
temps que havia passat des de la formació realitzada pel nou material (maletes 
entrenadores basades amb el sistema EIB), va fer que durant els pròxims anys 
s’abandonés aquest material i no es posés mai en marxa. 

Tot i això, la problemàtica donada en aquest cas era molt més greu, ja que la solució oferta per 
SimonVIS (la única que s’estava utilitzant) es caracteritza pel següent: 

� Sistema centralitzat mitjançant cablejat dedicat. 
� Dissenyat per xarxes mitjanes. 
� Permet el control d’il·luminació, climatització, vigilància, seguretat i gestió del consum 

energètic. 

Com podem observar, la solució oferta per SimonVIS es tracta d’un “sistema centralitzat”, 
mentre que si observem la programació marcada pel Departament d’Ensenyament, aquest 
tipus d’instal·lacions domòtiques no són del nostre abast. Això no treu que l’experiència 
obtinguda a través d’aquest sistema domòtic pugui resultar d’interès pels alumnes i que de ben 
segur que serà profitosa pel seu futur professional, donada la gran semblança a l’hora de la 
programació i instal·lació de diferents solucions domòtiques. 

En canvi, la solució domòtica basada amb el sistema EIB (la que mai s’havia utilitzat), 
independentment de quin sigui el fabricant, és tracta d’un “sistema descentralitzat”, el qual si 
observem la programació marcada pel Departament d’Ensenyament, podem observar que 
correspon als objectius de l’UF2 - Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de 
bus. 
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2.1.3 – Definició de l’objectiu 1 

Una vegada vaig ser conscient aquesta problemàtica, vaig decidir que la posada en marxa 
d’aquest material en desús tenia prou repercussió pels estudiants com perquè fos un dels 
objectius del meu TFM. 

La definició de l’objectiu 1 consistia en posar en marxa les maletes entrenadores basades amb 
el sistema EIB, proposant un guió de pràctiques per tal de desenvolupar les competències 
pràctiques requerides a l’UF2 - Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 

A partir d’aquest moment va aparèixer la meva primera tasca, que va consistir en revisar el 
material que s’havia comprat feia 5 anys, per després adaptar-lo a aquest guió de pràctiques. 
En el següent capítol s’explicarà amb més detall quina va ser la solució proposada i portada a 
terme. 

2.2 – Definició i context del objectiu 2 

2.2.1 – Referents de l’objectiu 2 

La realització de material gràfic com a reforç a les classes magistrals d’un docent poden oferir: 

� Refent en quant a la planificació guiada del temari a impartir a través de les transparències. 
� Possibilitat d’incorporar els conceptes clau, perquè posteriorment el docent els exposi amb 

més claredat gràcies al recurs oral 
� Una bona presentació pot reforçar el grau de professionalitat del docent.  

Per altre banda, una mala utilització d’aquests recursos pot venir donada per un material gràfic 
de reforç que no compleixi amb les següents especificacions: 

� Les presentacions han de ser clares i senzilles. 
� No s’ha d’introduir molt de text, només els conceptes claus. 
� Utilitzar material gràfic d’alta qualitat (fotografies, esquemes, etc.). 
� Seguir un disseny coherent amb el temari a explicar. 
� Aprofitar l’avantatge de poder afegir vídeos, contingut multimèdia, etc. 

Per tant, s’ha d’anar en compte a l’hora d’utilitzar material gràfic com a reforç, perquè sempre i 
quan no es segueixin unes normes, aquesta ajuda se’ns pot girar en contra dels interessos 
buscats. 

2.2.2 – Situació de partida de l’objectiu 2 

Durant la realització del Pràcticum del Màster del Professorat, vaig anar a algunes classes de 
Domòtica com a espectador, en les quals vaig observar el següent: 

� El docent d’aquesta assignatura realitza les classes magistrals amb el suport d’un projector. 
� Les projeccions són el llibre que tenen els alumnes escanejat (anteriorment l’havia 

escanejat el docent). 
� El docent llegeix directament les explicacions del llibre (fil per ratlla). 
� Finalment complimenta el temari amb les pròpies explicacions arran de la seva experiència 

professional i coneixements de la matèria. 

En cap moment considero que aquest professor estigués fent malament la seva feina, o sí més 
no, la tasca més important, la docent, l’estava realitzant correctament. De fet, els coneixements 
que el docent disposava de la matèria eren molt bons, però des del meu punt de vista, es 
tractava d’un error a l’hora d’escollir els mitjans utilitzats per transmetre aquests aprenentatges. 
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Aquesta manera que ell havia escollit per transmetre els aprenentatges als seus alumnes tenia 
els següents desavantatges: 

� Els alumnes o qualsevol altre persona que anés a la seva classe, tenia la percepció que 
aquest professor no disposava dels coneixements necessaris, tot i que com ja he explicat, 
no era el cas. 

� Transmet la sensació de no professionalitat. 

2.2.3 – Definició de l’objectiu 2 

Després d’haver assistit a varies classes de Domòtica i comprovar que el docent sempre 
realitzava les classes magistrals amb l’ajuda del llibre educatiu projectat, vaig decidir parlar 
amb el docent per fer-li veure la importància que tenia que canvies aquesta activitat. 

El rol que desenvolupa el docent s’acaba traduint amb un referent per molts dels alumnes, fent 
que deixin de veure la importància que té una bona presentació, ja que de ben segur, en un 
futur, n’hauran de crear i exposar a la vida professional (representant d’un producte, resultats 
anuals de l’empresa o departament, etc.).  

La tasca de creació de material audiovisual de reforç implica la dedicació del temps que 
requereixi, per garantir que s’estan tenint en compte unes bones pràctiques a l’hora de la 
creació d’aquest material. En cas de no estar disposats a dedicar-hi aquest temps, serà millor 
no utilitzar els nous recursos disponibles a l’aula, com per exemple un projector, i seguir 
impartint les classes magistrals amb el mètode convencional (explicacions orals amb l’ajuda de 
la pissarra). 

És per aquest motiu, que vaig parlar amb el professor i li vaig proposar de preparar una 
presentació per cada UF amb la documentació necessària per impartir les classes teòriques de 
cada una d’elles, permetent al docent seguir amb la programació habitual però transmetent els 
mateixos conceptes amb més professionalitat de cara a l’auditori.  

 

  



   

Elaboració de material didàctic pel mòdul 5 – Instal·lacions                                                           
Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques                                              6 
 

3 - Descripció de la solució proposada 

3.1 – Descripció de la solució proposada per l’objectiu 1 

Per tal de solucionar la problemàtica amb tot el material dels sistema EIB que no s’utilitza, es 
proposa inicialment fer un inventari de tot el material disponible: 

 Material Referència Quantitat 
Software de gestió ETS2 - 1 

Panell d’instal·lació PDI 125 amb 2 busos EIB de dades PDI-125 3 

Panell d’aplicació simulant una cuina COC-125 3 

Panell d’aplicació simulant un garatge GAR-125 3 

Panell de simulació d’errors CAS-125 1 

Font d’alimentació amb filtre 5WG1 122-1AB01 3 

Interfície de dades RS232 5WG1 148-1AB02 3 

Entrada binària de 4 canals 5WG1 266-1AB01 3 

Sortida binària de 6 canals 5WG1 566-1AB01 3 

Polsador quàdruple DOEIBNPUL4 3 

Unitat d’acoblament al bus 5WG1 246-2AB11 3 

Cablatge - - 

 

D’aquest inventari, podem extreure’n la conclusió que es van comprar 3 maletes entrenadores, 
formades per: 

� Software de programació ETS2 format per:  
 

o ETS2 – Projecte: permet realitzar el disseny del 
projecte sobre planell (definició línies i zones, cablejat 
de bus, grups funcionals, direccions de grup, etc.). 

o ETS2 – Instal·lació: permet la posada en servei de la 
instal·lació EIB, gravant les direccions físiques i les 
funcions a cada dispositiu. 

o ETS2 – Gestor: permet gestionar tots els fitxers ETS del projecte i subministra les 
bases de dades EIB dels diferents fabricants. 
 

� Panell d’instal·lació PDI 125 que inclou: 
 

o  2 rails DIN per la interconnexió del bus 
dels diferents dispositius EIB de manera 
ràpida i senzilla. 

o 2 mòduls laterals amb 48 connexions els 
elements i l’aplicació. 

o 1 connector a la part posterior per implementar disfuncions i averies al sistema. 
  

� 2 Panell d’aplicació diferents, amb les següents característiques: 
 

o 1 panell simulant una cuina (COC-125), dedicat fundamentalment al estudi de la 
gestió elèctrica i la gestió d’alarmes tècniques. Esta formada pels següents 
elements: 
 

� Rentadora programable. 
� Rentaplats programable. 
� Forn programable. 
� Nevera amb detecció sobreescalfament. 
� Lluminositat amb simulació lluminosa de 

l‘estat 
� Detecció d’incendis. 
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� Detecció d’inundacions 
� Cuina de gas amb simulació de gas obert. 
� Detectors de gas butà i metà. 
� Aixeta amb simulació d’aigua calenta i freda. 
� Finestra doble fulla amb detector d’obertura. 
� Persiana motoritzada. 
� Simulació lluminositat llum solar exterior. 

 
o 1 panell simulant un garatge (GAR-125), dedicat fundamentalment al estudi de la 

seguretat en subministra d’aigua i gas, així com l’aigua calenta sanitària (ACS). 
Esta formada pels següents elements: 
  

� Subministra aigua i gas. 
� Detector pressió de l’aigua.  
� Lluminositat amb simulació lluminosa de 

l‘estat 
� Detecció d’incendis. 
� Detecció de CO. 
� Ventilador. 
� Detector volumètric. 
� Escalfador aigua calenta sanitària (ACS) 
� Detecció de xocs. 
� Porta motoritzada. 
� Simulaicó lluminositat llum solar exterior. 

 
� Panell didàctic del control d’averies manual (CAS-125): 

 
o Consisteix amb una caixa de microinterruptors d’accés 

mitjançant una clau. Cada micro-interruptor provoca una 
avaria a la instal·lació i serveix perquè els alumnes puguin 
practicar amb la resolució d’avaries i el manteniment. 

  
� Elements EIB amb connexió al bus: 

 
o Font d’alimentació amb filtre: font d’alimentació de 29V DC per la resta d’elements 

connectats al bus, amb una alimentació de 230V i corrent màxima de sortida de  
640 mA amb protecció contra curtcircuits. 
 

o Interfície de dades RS232: element d’interconnexió entre el PC i el bus EIB. 
 

o Entrades binàries: 4 entrades binàries per contacte sec lliure de potencial. 
Alimentació a 230V amb indicadors lluminosos de presència de tensió. Alimentació 
auxiliar de 12Vcc/100 mA per l’alimentació de sensors convencionals. Programació 
mitjançant ETS. 
 

o Sortides binàries: 6 sortides binàries per contacte sec lliure de potencial. 
Alimentació a 230V amb indicadors lluminosos de presència de tensió. 
Programació mitjançant ETS. 
 

o Polsadors: mòdul d’aplicació (PEI) que necessita, per la seva utilització, una unitat 
d’acoblament al bus (BCU). Interruptors amb indicació lluminosa d’estat. 
Programació mitjançant ETS. 

 
o Unitat d’acoblament al bus (BCU): mòdul d’aplicació entre PEI (polsadors, 

termòstats, etc.) i el bus. Es responsable d’enviar i rebre dades del bus, alimentar i 
controlar la PEI. Programació mitjançant ETS. 
 

o Diferents cables per fer les connexions: diferents tipus de cablejat necessaris per 
realitzar les connexions. 



   

Elaboració de material didàctic pel mòdul 5 – Instal·lacions                                                           
Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques                                              8 
 

D’aquest inventari en traiem les següents conclusions: 

� Del software de gestió només se’n disposa d’un CD, però al tractar-se d’una distribució 
“demo” gratuïta, la podrem instal·lar a tants PC com sigui necessari. 

� Del panell didàctic del control d’averies manual (CAS-125) només se’n disposa d’un 
element, això és degut a que amb un de sol podem provar diferents averies a cada maleta 
entrenadora. 

� Si només disposem de 3 maletes entrenadores amb el sistema EIB, i normalment els grups 
de pràctiques estan formats per 2 persones, aquest material només ens permetrà tenir 
ocupats a 3 grups. 

Aquesta última afirmació és correcte, però amb els següents matisos: 

� El muntatge físic de cada una de les pràctiques és el mateix per cada grup. 
� La complexitat de les pràctiques ve donada per la programació dels components amb el 

software ETS2. 

Això ens permet que cada grup de pràctiques estigui realitzant els exercicis de cada pràctica 
sense necessitat d’utilitzar el material (maleta entrenadora) fins a la finalització de les mateixes, 
connectant les maletes entrenadores al PC on hem estat realitzant la programació, bolcant-hi la 
programació de cada component i comprovant si el comportament del sistema és el esperat o 
no. 

D’aquesta manera, podem muntar una pràctica a cada una de les 3 maletes entrenadores de 
manera que cada grup de pràctiques, quan tingui la pràctica acabada, hi pugui bolcar la seva 
programació per comprovar si ha assolit l’objectiu de la pràctica o no. 

A continuació és mostra un esquema de com es realitzarà la instal·lació entre el Panell 
d’instal·lació PDI 125 i els 2 Panells d’aplicació diferents COC-125 i GAR-125: 

 

Cada un dels dos mòduls laterals del Panell d’instal·lació 125 s’encarregarà de gestionar un 
dels dos Panells d’aplicació diferents, i es connectaran mitjançant un cable sèrie especial de 64 
canals que es connectarà en els connectors disponibles a la part posterior tant del Panell 
d’instal·lació com dels Panells d’aplicació. 

Com a solució a la pràctica comentada, es proposa la realització de les següents activitats: 

� Realització de la pràctica del software de gestió ETS2 
 

o Aquesta pràctica va ser subministrada per l’empresa distribuïdora del material 
disponible en el centre educatiu. 

o Consisteix una pràctica guiada per familiaritzar-se amb el programa de gestió ETS2 
i conèixer quines possibilitats ens ofereix. 

 
� Realització de 4 pràctiques d’automatització d’habitatges mitjançant el sistema EIB, 

utilitzant el material disponible en el centre educatiu: 
 

o Aquestes pràctiques han estat desenvolupades per mi mateix, i s’han adaptat en 
funció del material disponible. 

o La complexitat de les mateixes és progressiva, de manera que cada pràctica inclou 
els conceptes apresos a l’anterior. 

o S’incorpora la solució de les pràctiques per facilitar la tasca del docent. 
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Tota aquesta documentació s’adjunta a l’ANNEX 1, el qual inclou el següent: 

� 4 Pràctiques de sistemes d’automatització mitjançant EIB, distribuïdes de la següent 
manera: 

o Pràctica 1: Encendre i apagar la llum (Pràctica guiada pel professor). 
o Pràctica 2: Encendre i apagar un llum commutat. 
o Pràctica 3: Apujar i abaixar una persiana. 
o Pràctica 4: Encendre i apagar la llum, en funció de si apugem o abaixem la 

persiana de dia o de nit. 
� Solucions de les 4 Pràctiques de sistemes d’automatització mitjançant EIB. 
� Utilització del software de gestió ETS2 (s’aprofita el poc material educatiu que anava amb 

les maletes entrenadores) 

3.2 – Descripció de la solució proposada per l’objectiu 2 

Per tal de solucionar la problemàtica amb l’elecció dels mitjans utilitzats pel professor a l’hora 
de realitzat les classes magistrals a l’aula, es proposa de realitzar una presentació de cada UF 
perquè el professor les pugui utilitzar a les seves classes magistrals, aprofitant el recurs del 
projector disponible a l’aula. 

Això implica realitzar una presentació per cada una de les següents UFs: 

� UF 1: Automatització d’habitatges:  
� UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 
� UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 
� UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.  
� UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 

A l’hora de crear les diferents presentacions, es tindrà en compte els següents criteris: 

� Les presentacions clares i senzilles. 
� Només conceptes clau, sense explicacions 
� Utilitzar de material gràfic d’alta qualitat (fotografies, esquemes, etc.). 
� Seguir un disseny coherent amb el temari a explicar. 
� Utilitzar un mateix disseny per cada una de les presentacions (seguint una mateixa línia). 
� Aprofitar l’avantatge de poder afegir vídeos, contingut multimèdia, etc. 

Aquestes presentacions permetran al professor seguir amb la programació habitual però amb 
un recurs audiovisual com a suport gràfic, on apareixeran els conceptes claus per tal de tenir 
una guia, i a partir dels quals el professor podrà exposar oralment tots els seus coneixements 
de la matèria, que no són pocs. 

Gràcies a aquest reforç el professor podrà realitzar les seves classes magistrals amb una 
planificació guiada a través d’aquestes presentacions amb tots els conceptes claus, permetent-
li exposar el seu coneixement de la matèria amb més claredat, transmetent al auditori una 
sensació de professionalitat i de coneixement absolut de la matèria, afegint un contacte visual 
més directe que quan estava tot el temps mirant a la projecció de la paret per anar llegint el 
llibre (mentrestant que llegia el professor estava situat d’esquena a l’auditori). 

A l’ANNEX 2 s’adjunta una presentació per cada una de les següents UF del Mòdul 5 – 
Instal·lacions Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques.  

� UF 1: Automatització d’habitatges:  
� UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 
� UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 
� UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.  
� UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.  
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4 - Resultats 

4.1 – Resultats obtinguts de la solució proposada per l’objectiu 1 

4.1.1 – Condicionants de la solució proposada per l ’objectiu 1 

Els resultats obtinguts amb la utilització de les maletes entrenadores amb el sistema EIB, han 
estat condicionats pels següents punts: 

� Una de les tres maletes entrenadores del sistema EIB, concretament en el Panell 
d’aplicació del garatge, se li van cremar alguns components interns, al transmetre-hi corrent 
novament després d’un llarg període d’inactivitat. 
 

o Es va obrir el Panell d’aplicació amb la finalitat d’arreglar-lo, però ens vam trobar 
que el que s’havia fet malbé era el cablejat intern del panell, ja que l’última vegada 
que es obrir el Panell no es tancar correctament i es va ajupir alguns cables amb la 
carcassa. 

o Es va decidir conjuntament amb el professorat de Domòtica que es contactarà amb 
l’empresa distribuïdora del material didàctic, perquè els hi enviïn recanvis d’aquest 
cablejat. 
  

� Problemes de compatibilitat del software de gestió ETS2, degut a que s’ha actualitzat la 
referència d’alguns dels components. 
 

o Alguns dels components de que disposem, són fabricats exclusivament per 
l’empresa distribuïdora amb finalitats educatives.  

o En el moment de comprar el material, la versió disponible del software de gestió 
era la ETS, és a dir, la primera versió, mentre que ara mateix la versió utilitzada és 
la ETS2.  

o S’acorda que el professorat de Domòtica contactarà amb l’empresa distribuïdora 
perquè els hi enviïn els arxius necessaris per la configuració d’aquests materials 
amb el software de gestió ETS2. 
 

4.1.2 – Resultats obtinguts amb la solució proposad a per l’objectiu 1 

Tot i que el resultat no fos el esperat i no es vagin poder finalitzar les pràctiques degut als 
problemes esmentats, tan el docent com els alumnes van poder realitzar la programació a nivell 
de software dels elements necessaris i el muntatge físic de la instal·lació, quan anteriorment en 
aquesta UF només es realitzaven explicacions magistrals i es realitzaven exercicis teòrics.  

Gràcies a aquestes pràctiques, els alumnes van poder tenir un contacte amb un sistema 
domòtic  basat en el sistema EIB, un dels més extensos a la unió europea, familiaritzant-se 
amb els components, el programa de gestió i la instal·lació dels mateixos, encara que fos en 
una maleta entrenadora especialment construïda amb fins educatius. A més a més, la 
realització d’aquestes pràctiques, ha suposat seguir amb la programació programada pel 
Departament d’Ensenyament, el quan anteriorment no es complia. 

De ben segur que si algun dia aquests alumnes acaben treballant en el sector de la Domòtica, 
aquestes pràctiques l’ajudaran a sentir-se més segur a l’hora d’iniciar-s’hi. Després amb 
l’experiència professional aconseguirà un coneixement molt més profund del que es pot assolir 
amb una UF dels estudis realitzats. 
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4.2 – Resultats obtinguts de la solució proposada per l’objectiu 2 

4.2.1 – Condicionants de la solució proposada per l ’objectiu 2 

Els resultats obtinguts amb l’elaboració de les presentacions de cada UF no s’han pogut 
avaluar amb el docent de l’assignatura, degut a que es va acordar l’elaboració de les mateixes 
quan només quedava l’UF5 – Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil, la qual jo 
mateix vaig impartir durant la realització del Pràcticum en el centre assignat. 

Tanmateix, durant les meves pràctiques com a docent a l’UF5 – Instal·lacions domòtiques amb 
sistemes sense fil, vaig utilitzar la presentació preparada per aquesta UF com a reforç a les 
meves classes magistrals, obtenint un resultat satisfactori. 

 

4.2.2 – Resultats obtinguts amb la solució proposad a per l’objectiu 2 

Tot i que el meu coneixement de la matèria no fos tan profund com el del docent habitual degut 
a la meva manca d’experiència professional en el sector de la Domòtica, només pel fet de 
realitzar les classes magistrals projectant una presentació realitzada per mi mateix amb els 
conceptes claus a explicar com a guia, en comptes de projectant el llibre escanejat i llegint-lo fil 
per ratlla, va fer que l’alumnat estigues més atent de les meves explicacions, mentre agafaven 
apunts, en comptes d’estar llegint del llibre amb desinterès degut a que aquella informació la 
tenien escrita en el llibre i la poden llegir en qualsevol altre moment. 

Gràcies a la utilització de les presentacions que s’han preparat per la impartició de les classes 
magistrals, de ben segur que el professor podrà: 

� Retenir l’atenció dels alumnes perquè escoltin. 
� Establir una relació visual amb els alumnes molt més directe. 
� Remarcar aquells conceptes claus durant l’exposició oral. 
� Transmetre professionalitat i coneixement de la matèria davant dels alumnes. 
� Mostrar esquemes, dibuixos o vídeos que consideri necessaris per la classe magistral. 

Aquí també s’hauria d’afegir que segons el grup classe que es trobi el docent, el comportament 
serà molt diferent, però de ben segur que la utilització d’aquestes presentacions ajudarà al 
docent amb la impartició de les classes magistrals.  
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5 - Conclusions 
 

5.1 – Conclusions obtingudes de la solució proposada per l’objectiu 1 

Arran de l’experiència viscuda a les pràctiques realitzades amb les maletes entrenadores del 
sistema EIB, podem extreure les següents conclusions: 

� Degut a recursos econòmics o de planificació, alguns centres educatius no disposen del 
material necessari per a la realització de totes les pràctiques associades als estudis 
educatius que ofereixen.  
 
És per aquest motiu que estaríem parlant d’un luxe innecessari si es disposa de material en 
el centre i no s’utilitza, bé sigui per una mala planificació o bé sigui per falta de 
coneixements dels docents (en aquest cas el docent s’ha d’espavilar per aconseguir 
aquests coneixements i deixar de privar els alumnes de la utilització d’aquests materials). 
 

� El grau de coneixement obtingut per l’alumnat de cicles formatius requereix l’aprenentatge 
pràctic de certs coneixements, per tant, dins de la programació del mòdul i dels recursos 
disponibles, s’intentarà realitzar el màxim de pràctiques associades als estudis educatius 
impartits. 
 

� Encara que en aquest cas no s’hagi obtingut els resultats esperats degut als problemes 
esmentats anteriorment, només el fet d’enfrontar-se al problema, realitzar la instal·lació, 
desenvolupar la programació de la solució, respondre les qüestions teòriques i entregar un 
document explicatiu del procediment seguit durant la pràctica, és pot considerar tot un èxit 
comparat amb impartir classes magistrals i realitzar exercicis teòrics en la mateixa UF. 

 
� El fet de desenvolupar aquestes pràctiques proposades i generar una documentació 

tècnica, ofereix als alumnes la possibilitat de millorar pràctica rere pràctica, la presentació 
dels resultats obtinguts utilitzant una metodologia tècnica i clara, arran de les correccions 
realitzades pel professor. 

 
� Gràcies a la realització pràctica de les pràctiques proposades, es podrà fer molt més èmfasi 

a la importància del seguiment de les normes de prevenció de riscos i a la utilització del 
material de protecció necessari, per evitar qualsevol perill. 

 
� Tot i que el nivell de coneixement de les solucions domòtiques estudiades durant el     

Mòdul 5 no sigui molt profund, de ben seguir que ajudarà als alumnes que vulguin tenir uns 
coneixements més profunds del sector Domòtic, a tenir una bona base per sentir-se més 
forts davant les adversitats que es vagin trobant en el món professional.  

A nivell personal, espero que després de contactar amb l’empresa distribuïdora del material 
educatiu i solucionar la problemàtica amb el material espatllat i la incompatibilitat del software 
de gestió amb certs elements, l’any vinent es segueixin realitzant aquestes pràctiques i es 
puguin resoldre amb la seva totalitat. 
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5.2 – Conclusions obtingudes de la solució proposada per l’objectiu 2 
 

En quant a les conclusions obtingudes amb l’elaboració de les presentacions de cada UF, arran 
de la meva experiència durant la impartició de l’UF5 – Instal·lacions domòtiques amb sistemes 
sense fil del Mòdul 5 – Instal·lacions Domòtiques del CFGM Instal·lacions elèctriques i 
automàtiques, podem extreure les següents conclusions: 

� El fet d’utilitzar una presentació digital com a material de suport per la impartició de les 
classes magistrals, ofereix avantatge al professor per:  
 

o Retenir l’atenció dels alumnes perquè escoltin. 
o Establir una relació visual amb els alumnes molt més directe. 
o Remarcar aquells conceptes claus durant l’exposició oral. 
o Mostrar esquemes, dibuixos o vídeos que consideri necessaris per la classe 

magistral. 
 

� Sempre i quant les presentacions utilitzades siguin de qualitat i amb un bon criteri a l’hora 
d’organitzar les transparències, el grau de professionalitat que ofereix el docent pot ser molt 
elevat, permetent reforçar el recurs oral i establint una comunicació entre el docent i 
l’alumnat. 

A nivell personal, espero que l’any vinent el docent d’aquest mòdul utilitzi aquestes 
transparències com a material de suport per la impartició de les classes magistrals, permetent-li 
aconseguir tots els avantatges anteriorment comentats. 
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