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Introducció 
 

El treball final de Màster. 
El present treball final de Màster s’ha realitzat en un centre del municipi de Mollet del Vallès, 
situat a la comarca del Vallès Oriental. 
 
Aquest treball final de Màster ha anat prenent forma en el decurs de l’estada de practiques al 
centre, en la qual hem pogut observar les virtuts i mancances més significatives en l’àrea 
docent. També la meva formació acadèmica ha determinat força la tria d’aquest TFM. 
 
El TFM és centra en la programació d’una sèrie d’activitats didàctiques relaciones amb el món 
de l’automatització industrial mitjançant l’ús de microcontroladors de la família PIC del fabricant 
Microchip. 
 
Les activitats didàctiques és realitzaran en els diferents llenguatges de programació emprats 
avui en dia en el procés de programació dels microcontroladors. És podran veure les 
semblances i diferencies així com quin pot resultar més òptim en funció del projecte. 

 

Motivació. 
La motivació per la tria d’un treball final de Màster d’aquestes característiques, radica en el fet 
de poder crear un material didàctic que sigui la suma de la formació acadèmica, l’experiència 
laboral i els conceptes que s’han après durant el transcurs del Màster. 
 
Per altre banda sempre ha estat del meu interès tot el relacionat amb l’automatització industrial i 
trobo el camp dels microcontroladors una excel·lent eina per començar, ja que el seu cost ho fa 
molt assequible per qualsevol persona que vulgui començar. 
 
La meva motivació i/o objectiu final es aconseguir que l’alumne desenvolupi un esperit autocrític 
envers la seva feina i aprengui que en funció de les circumstancies d’un projecte o treball 
determinat, la solució pot no ser sempre la mateixa.  
Per aquests motius i les ganes personals d’aprofundir dintre d’aquest camp del coneixement, la 
tria de TFM no hauria pogut ser altre que aquesta 
 
Com a motivació personal sorgida durant la redacció final del TFM, estaria la de engrescar als 
alumnes que ho vulguin a aprofundir en la programació amb llenguatge gràfic,ja que és poden 
crear projectes vistosos d’una manera bastant més senzilla que amb els llenguatges normals. 
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Coneixement i funcionament del centre 
Per finalitzar la introducció del treball final de màster creiem molt adient fe una petita 
aproximació al centre i la seva realitat educativa la qual te ha veure amb una part de l’objectiu 
final d’aquest TFM. 

Entorn i infraestructura del centre 
Mollet del Vallès és un municipi situat a la comarca del Vallès Oriental i pertanyent a la província 
de Barcelona. Al 2010 contava amb una població de 52.459 habitants censats. És troba dintre 
de la segona corona de Barcelona i com a molts altres municipis o ciutats d’aquesta segona 
corona és caracteritza per una gran nombre de polígons industrials a les afores del nucli urbà. 
 
El centre, és un centre docent públic, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, en el qual s’imparteixen els estudis oficials d’ESO, Batxillerat i Formació Professional 
Específica de Grau Mitjà i Superior, amb les diferents modalitats, famílies professionals i 
titulacions que el Departament d’Educació autoritza per a cada curs escolar. 
 
Antigament l’institut és dedicava només a la formació professional, però amb l’entrada en vigor 
de la LOGSE aquesta situació va canviar i és va començar a impartir primer ESO i desprès 
Batxillerat (Situació que és va donar a molts instituts de formació professional). 
 
El centre és defineix com a escola pública, laica, no discriminatòria i integradora, democràtica, 
catalana i progressista. Aquesta filosofia és molt encertada per la situació geogràfica que te 
Mollet dintre de Catalunya i els moviments migratoris que ha tingut al llarg de la seva historia. 
 
Això sumat als moviments migratoris provinents de llatinoamericà a finals de la dècada dels 
noranta y principis del segle XXI i la proximitat amb Barcelona fa que la llengua vehicular dintre 
de l’ensenyament sigui el català, però la llengua materna de molts dels alumnes i habitants del 
municipi sigui el castellà, com també és dona a molts altres municipis amb tipologies similars. 

 

Tipologia de l’alumnat 
Al apartat anterior em parlat de la situació geogràfica i migratòria de Mollet del Vallès.  
 
La tipologia de l’alumnat varia en funció dels estudis que és cursen al centre. Si parlem dels 
estudiants de CFGS parlaríem d’estudiants d’arreu de la comarca del Vallès Oriental i de 
Comarques pròximes com poden ser Vallès Occidental y Osona. La resta d’estudiants ESO, 
Batxillerat i CFGM són del municipi. El estudiants majoritàriament són nascuts a Catalunya, tot i 
que trobem una elevada comunitat llatinoamericana i marroquina. 
 
Com podem observar a la introducció feta és tracta d’un institut on la gran majoria d’estudiants 
de cicles van encarats al món laboral, només 2 de cada 15 alumnes estudien la possibilitat de 
realitzar estudis superiors una vegada finalitzat el Cicle. 
 
Això fa que un dels objectius finals d’aquest treball final de màster cobri especial rellevància. 
Ajudar a formar professionals en l’àmbit de l’automatització basada en microcontrolador. 
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Objectiu finalitat  
El treball final de màster consisteix en crear un material didàctic en forma d’activitats practiques 
i exercicis, que és realitzaran de manera autònoma. Aquestes activitats vindran englobades 
dintre d’una fitxa tipus amb la qual és pretén millorar la comprensió de l’alumnat sobre els 
diferents llenguatges de programació emprats avui en dia. Els llenguatges sobre els quals els 
alumnes realitzaran aquestes activitats seran assembler o ensamblador, C i llenguatge gràfic. 
 
Una vegada finalitzades aquestes activitats l’alumne estarà capacitat per diferenciar  i 
seleccionar el tipus de llenguatge més adient per a la realització d’una futura tasca amb 
Microcontroladors dintre d’un entorn professional. Les activitats estan pensades i basades en 
fets reals que puguin trobar al seu endemà professional. 
 
Un altre dels objectius perseguits es que l’alumne, al haver après a diferenciar i seleccionar la 
solució més optima, estarà optimitzant els recursos dels que disposa per fer la tasca i això avui 
en dia és una de les coses més importants i que marca la diferencia entre empreses de la 
mateixa especialitat. 
 

Descripció 

Contextualització  

Definició i context del problema 
Dintre del cicle formatiu de sistemes de telecomunicacions i informàtics hi ha un crèdit que fa 
referència a Electrònica digital per a sistemes informàtics. En aquest crèdit és comença parlant 
d’electrònica digital a nivell de fonaments fins a arribar a l’electrònica digital programable i el seu 
màxim exponent, el microcontrolador. A continuació veurem com és desglossa aquest crèdit en 
unitats didàctiques: 
 

C4 Electrònica digital per a sistemes informàtics. 
 
El crèdit C4 s’estructura en les següents unitats didàctiques: 
 

  UD1.  Fonaments de lògica digital. 
 
  UD2. Circuits digitals cablats 
 

UD3. Electrònica digital programable. 
 
UD4. PROGRAMACIÓ DE MICROCONTROLADORS 

 
El microcontrolador és treballa a la UD4 i és comença impartint el llenguatge de programació 
assembler a la UD4.1 (12h). Aquest llenguatge treballa amb el joc instruccions que te definit 
internament cada microcontrolador. Aquest llenguatge és més proper al llenguatge maquina 
amb el qual treballa el microcontrolador i fa que sigui el més òptim a l’hora de programar 
aplicacions. Aquesta proximitat també te el seu punt feble i és la llunyania que te aquest 
llenguatge amb el llenguatge de les persanes., això fa que sigui complicat d’entendre la seva 
execució i posterior programació. 
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A continuació veurem un programa realitzat amb aquest tipus de programació: 
 
list p=16f84a 
 include <p16f84a.inc> 
CounterA equ 10h 
CounterB equ 11h 
msret  equ 12h 
 org  00h 
 goto start 
 org  05h 
start bsf  status, rp0 
  clrf trisb 
  bcf  status, rp0 
  movlw 1 
  movwf portb 
  bcf  status, c 
  call  ret 
rtr  rlf  portb, f 
  btfsc status, c 
  goto rtl 
  call ret 
  goto rtr 
rtl  rrf  portb, f 
  btfsc status, c 
  goto rtr 
  call ret 
  goto rtl 
   
;PIC Time Delay = 0.0100020 s with Osc = 4.000000 MHz 
ret  movlw 8 
  movwf msret 
msc  movlw D'13' 
  movwf CounterB 
  movlw D'251' 
  movwf CounterA 
loop decfsz CounterA,1 
  goto loop 
  decfsz CounterB,1 
  goto loop 
  decfsz msret, 1 
  goto msc 
  return 
  end 

 
Com podem veure aquest llenguatge resulta bastant complicat d’entendre ja que treballa 
amb el joc reduït d’instruccions (RISC) que te un microcontrolador en concret, això fa que 
s’hagi de tenir molt en compte de carregar la llibreria especifica del microcontrolador escollit 
a l’hora de fer la programació. 
 
La segona part de la unitat didàctica, UD4.2 (39h), és fa referència a la programació  en C. El 
C és un llenguatge d’alt nivell que te l’avantatge que la seva sintaxi és molt més comprensiva 
de cara al programador i no necessita que aquest conegui el joc d’instruccions de cada 
microcontrolador. Això fa aquest llenguatge i la seva similitud amb el llenguatge de les 
persanes (Angles) sigui a l’hora de programar millor solució per a usuaris novells, com és pot 
deduir amb el numero d’hores dedicades a cadascun dels Nuclis d’activitats. 
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A continuació veurem el mateix exemple anterior realitzat en C: 
 

 
 
Podem apreciar que ara la programació de cara al operador s’ha reduït bastant i arribem a 
comprendre una mica més el codi encara que no és sigui una persona versada en la 
programació amb C. És pot entendre perfectament que donades unes circumstàncies, en 
aquest cas un valor del port B del microcontrolador el programa realitzarà un seguit 
d’operacions matemàtiques. 
 
Al exemples anteriors hem pogut veure la part final del proces, la programació del 
microcontrolador, però per arribar aquí és necessita haver fet uns passos previs com a 
manera de determinar totes les variables i funcions que necessitem. 
 
Qualsevol aplicació o procés automatitzat necessita d’un enunciat escrit en el qual apliquem 
totes les condicions que volem incloure al projecte. Un exemple senzill seria el funcionament 
de la porta del garatge:  
 

• Quan és premi el boto del comandament a distancia, la porta s’obrirà i en arribar 
al final del recorregut s’aturarà durant un temps. Una vegada complert aquest 
temps la porta és tancarà. 

 
Una vegada realitzat l’enunciat amb l’explicació del procés, és adient fer un esquema de la 
instal·lació o de la situació i finalment fer diagrama de flux on és visualitzarà el transcurs del 
procés: 
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Com és pot veure, per poder començar a treballar en un projecte, ja sigui amb assembler o C 
sempre s’ha de procurar fer aquests passos previs, llenguatge escrit, esquema i llenguatge 
gràfic en aquest ordre. Això fa que qualsevol projecte automatitzat requereixi d’una gran 
quantitat de temps per al seu desenvolupament, s’ha de definir (llenguatge escrit), 
esquematitzar(diagrama de la instal·lació i de flux), programar (Assembler o llenguatge Alt nivell 
tipus C) i finalment compilar el resultat en llenguatge que entengui el microcontrolador. 
 
A dia d’avui hi ha cada vegada més empreses que és dediquen a crear eines per reduir el 
temps de desenvolupament d’un projecte i posar a l’abast de tothom la programació del 
microcontroladors. Aquestes eines treballen en un entorn gràfic i fan la tasca de programació 
una mica més amena i rapida alhora de realitzar prototips o projectes. 
 
A la pagina següent podrem veure l’exercici anterior programat amb una eina d’entorn gràfic. 
Aquest exercici d’exemple realitzat mitjançant els tres llenguatges de programació que farem 
servir al treball final de Màster, s’ha escollit per ser el típic exercici que feien servir els 
professors per engrescar als alumnes quan aquests començaven amb els microcontroladors, ja 
que no es ni més ni menys que la programació d’una encesa i apagada de díodes LED al més 
pur estil “El coche fantastico”, tot un clàssic de la nostre cultura televisiva. 
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El material elaborat en aquest treball millorarà els coneixements relacionats amb la programació 
de microcontroladors d’una unitat didàctica del Cicle Formatiu de Grau Superior (Grau Superior 
de Sistemes de Telecomunicacions i informàtics.  
 
Aquesta unitat te dos nuclis d’activitats que són els següents:  
 

- N.A.- 4.1.-  PROGRAMACIÓ EN LLENGUATGE ASSEMBLADOR.  
- N.A.- 4.2.-  PROGRAMACIÓ EN LLENGUATGE C. 

 
A continuació observarem els objectius formatius de la unitat didàctica 4.  

 
UD4. Programació de microntroladors. 
 
OBJECTIUS  
 
1. Interpretar les característiques tècniques i funcionals dels circuits digitals cablats i 
programables a partir de l’aplicació de les lleis bàsiques de l’Àlgebra de Boole. 
 
2. Interpretar les característiques tècniques més significatives dels components utilitzats en 
aplicacions d’electrònica digital incorporades en els catàlegs tècnics i comercials. 
 
3.Identificar blocs funcionals i components de circuits electrònics digitals cablats i programables 
a partir d’esquemes funcionals i documentació tècnica i comercial. 
 
10.Interpretar les seqüències o funcions realitzades pel microprocessador o microcontrolador i 
perifèrics associats, a partir de l’anàlisi del programa de control de senyals del sistema. 
 
11. Relacionar els efectes produïts en els senyals d’entrada i sortida d’un sistema 
microprogramable amb les seqüències del programari d’aplicació corresponent, a partir de 
l’anàlisi funcional del sistema. 
 
12. Mesurar amb instruments i elements auxiliars adequats a cada magnitud, segons 
procediments establerts d’operació i seguretat. 
 
13. Relacionar estats i seqüències de funcionament d’aplicacions electròniques digitals amb 
variables i estats lògics. 
 - CONTINGUTS  -  
Fets, conceptes i sistemes: 
 
7. Microprocessadors i micro-controladors: 
 
7.1 Característiques tècniques bàsiques dels Microprocessadors i microcontroladors més 
usuals. 
 
7.2 Terminals específics dels xips més habituals. 
 
7.3 Arquitectures internes dels Microprocessadors i micro-controladors més habituals. 
 
8. Sistemes digitals amb microprocessador o micro-controlador: 
 
8.1 Diagrames de blocs dels sistemes digitals programables. 
 
8.2 Arquitectures estàndard dels sistemes programables. 
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8.3 Sistemes de bussos. 
 
8.4 Característiques i funcionament dels sistemes programables. 
 
8.5 Dispositius d’entrada/sortida de la informació en sistemes programables. 
 
8.6 Elements perifèrics i auxiliars dels sistemes programables. 
 
9. Instrumentació i mesures digitals: 
 
9.1 Mètodes de mesura de magnituds elèctriques bàsiques en circuits digitals. 
 
9.2 Tipus i característiques bàsiques dels instruments de mesura de senyals digitals. 
 
Procediments: 
 
4. Anàlisi de sistemes electrònics digitals programables: 
 
4.1 Interpretació dels escamés elèctrics del sistema. 
 
4.2 Interpretació funcional del sistema. 
 
4.3 Identificació de components bàsics del sistema.  
 
4.4 Identificació de les característiques dels circuits integrats incorporats a l’aplicació. 
 
4.5 Identificació dels paràmetres bàsics del sistema. 
 
4.6 Interpretació del programari del sistema. 
 
4.7 Identificació de les relacions programari maquinari del sistema. 
 
5. Anàlisi funcional d’aplicacions tècniques dels sistemes programables: 
 
5.1 Identificació de les funcions d’entrada i sortida de l’aplicació. 
 
5.2 Interpretació de l’estructuració del programa de l’aplicació. 
 
5.3 Identificació de les relacions del programa amb els dispositius d’entrada/sortida de dades. 
 
5.4 Identificació de les diferents bifurcacions i enllaços de programa. 
 
5.5 Interpretació de les solucions adoptades per a interrupcions incidentals. 
 
6. Mesures de les magnituds, senyals i estats lògics en circuits digitals: Identificació de les 
magnituds que cal mesurar. 
 
6.1 Selecció dels instruments més adients segons magnituds que s’han de mesurar i 
procediments que cal utilitzar. 
 
6.2 Posada a punt dels instruments en funció del valor esperat dels resultats previstos. 
 
6.3 Realització de les mesures operant amb la seguretat i precisió demanades. 
 
6.4 Interpretació dels resultats obtinguts, relacionant efectes amb causes. 
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6.5 Registre de resultats en el format adequat. 
 
6.6 Conservació dels instruments de mesura. 
 
7. Ajust i posada en funcionament de circuits digitals: 
 
7.1 Obtenció de les dades, paràmetres i senyals de control en els punts de test dels circuits 
digitals. 
 
7.2 Contrastació de les dades i paràmetres de control amb les especificacions de la 
documentació tècnica. 
 
7.3 Ajust dels circuits digitals si fa al cas.  
 
Actituds:  
 
1. Treball en equip: 
 
Coordinació entre els components de l’equip, com a conseqüència de la seva pròpia 
autoorganització. 
 
Tolerància davant d’opinions o punts de vista divergents, buscant una solució consensuada i 
coherent. Recolzament als companys/és davant l’aprenentatge. 
 
Autoaprenentatge de l’equip i de cada membre, a partir d’experiències en altres execucions de 
treballs. 
 
Flexibilitat de l’organització de l’equip, segons la tasca que s’ha de fer o els mitjans disponibles. 
 
2. Execució independent del treball: 
 
Execució de les tasques que cal realitzar individualment amb autosuficiència i rigorositat. 
 
Seguretat per a resoldre problemes amb els treballs individuals. 
 
Autoavaluació sistemàtica de les tasques realitzades individualment en els aspectes de 
validació de resultats, temps necessari i procés de treball seguit. 

 
3. Relació interpersonal: 
 
Obertura als companys, principalment als membres de l'equip, intercanviant idees i experiències 
anteriors, buscant la millor solució per executar els treballs assignats. 
 
Argumentació de les pròpies idees per resoldre cada treball, contrastant-les amb les de la resta 
dels companys de l'equip o grup. 
 
Expressió de qualsevol idea amb cordialitat, respecte i tolerància envers la resta de companys. 
 
4. Adaptació a noves situacions: 
 
Transferència de coneixements i experiències a noves situacions. 
 
Flexibilitat a l’hora d’establir noves relacions dins del grup. 
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5. Valoració de resultats: 
 
Autoavaluació sistemàtica de les tasques realitzades en els aspectes de validació del resultat 
final, temps necessari,procés de treball seguit, adequació d’eines, útils i instrumentació a la 
tasca que cal fer. 
 
Compromís d’emetre un judici a l’hora de concloure una tasca encomanada en què cal definir 
un criteri específic. 
 
Utilització de l’Autoavaluació com a eina per a la millora de les execucions personals. 
 
6. Presa de decisions: 
 
Reflexió sistemàtica, individual o grupal, abans de prendre decisions que no han de ser 
immediates, argumentant i preveient les possibles conseqüències de cada possibilitat, i optant 
per una solució considerada com la millor segons uns criteris prèviament establerts. 
 
A la següent taula veurem els criteris ordenats: 

Cicle formatiu:   SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I EQUIPS INFORMÀTICS 

Crèdit 4:  Electrònica digital per a sistemes informàtics Hores:105 

Unitats 
didàctiques 

Objectius 
terminals 

Fets, 
conceptes i 
sistemes 

Procediments Actituds 

UD1.  . Fonaments de 
lògica digital. 
(estimació temporal: 15 
hores) 

1, 3  1  1, 2  2, 4, 5, 6  

UD2. Circuits digitals 
cablats 
(estimació temporal: 18 
hores) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 2, 3, 4, 9 1, 2, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

UD3. Electrònica digital 
programable. 
(estimació temporal: 21 
hores) 

1, 2, 3, 7, 8, 9,12 5, 6, 7,9 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

UD4.  PROGRAMACIÓ DE 
MICROCONTROLADORS 
(estimació temporal: 51 
hores) 

1, 2, 3,10, 11, 12,13 7, 8, 9 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 
6 
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La Unitat Didàctica està dividida en dos nuclis d’aprenentatge. 
 

UD4.  PROGRAMACIÓ DE MICROCONTROLADORS 51 hores 

N.A.- 4.1.-  PROGRAMACIÓ EN LLENGUATGE ASSEMBLADOR.  12  hores 

N.A.- 4.2.-  PROGRAMACIÓ EN LLENGUATGE C. 39  hores 

Descripció de la solució  
Partirem del Final del NA 4.2 de la UD 4 del crèdit C4 Electrònica digital per a sistemes 
informàtics. 

 
Crearem un material didàctic en format de practiques amb una introducció al problema, un 
enunciat on obtindrem les dades claus per poder realitzar els diagrames corresponents i a partir 
d’aquest enunciat s’elaborarà una taula d’entrades i sortides, unes qüestions prèvies, un 
diagrama de flux, la programació de l’activitat amb els diferents llenguatges i finalment, unes 
qüestions finals sobre els conceptes claus que han pogut observar. Aquestes pràctiques 
serviran com a eina clau per millorar la comprensió i tria dels diferents llenguatges de 
programació envers el projecte a assolir.  
 
El material didàctic s’utilitzarà mitjançant un suport informàtic, com és un PC equipat amb tot 
software necessari per poder programar els Microcontroladors i una guia amb les pràctiques 
perquè l’alumnat pugui realitzar un aprenentatge autònom. Per altre banda és farà servir 
l’entrenador digital que han fet servir durant tot el crèdit, amb l’entrenador podran simular el 
correcte funcionament de les activitats practiques que han dissenyat. Desprès de la realització 
d’aquestes activitats l’alumne haurà millorat la seva capacitat en la triar d’un llenguatge de 
programació en funció de la complexitat o dificultat de l’aplicació a programar mitjançant el 
Microcontrolador. 

 
Els alumnes desenvoluparan tres practiques amb el format anteriorment comentat, fent la 
programació de cadascuna en els diferents llenguatges de programació.Com a llenguatge gràfic 
finalment s’ha optat per un programari informàtic anomenat FlowCode de la companyia Matrix 
Multimedia. Aquest programari ha estat escollit degut a la seva extremada senzillesa en la 
forma de fer-ho servir, amb unes nocions bàsiques i realitzant un petit tutorial, És pot començar 
a treballar d’una manera ràpida i còmoda, ja que veritablement et permet tenir una eina 
multifunció: Dibuixa, programa, fa de debugger i programa directament a microcontrolador.  
 
Dintre d’aquestes activitats se’ls plantejarà un seguit de qüestions relacionades amb el 
desenvolupament de projectes mitjançant microcontroladors, així com també és posaran en 
situació del que és el món laboral amb aplicacions i problemes reals. 
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Material 
El material a emprar durant el desenvolupament de les practiques amb microcontroladors serà 
l’habitual en aquests casos: 
 

• PC com a eina indispensable per poder programar el diferents llenguatges. 
• Programari per poder programa i compilar els arxius a un llenguatge que entengui el 

microcontrolador. 
• Programari per realitzar les programacions en llenguatge gràfic (Flowcode) 
• Interfície per connectar el PC i el microcontrolador 
• Entrenador digital per poder realitzar les practiques 

 
Amb aquests materials és podran realitzar la totalitat de les activitats didàctiques que més 
endavant seran plantejades. 
 
El PC: Com a mínim el PC haurà de constar d’un sistema operatiu Windows, ja que així ho 
requereix el programari que s’utilitzarà. També s’haurà de tenir en compte les característiques 
mínimes que haurà de tenir aquest PC (velocitat, ram, resolució de pantalla,etc). De totes 
maneres els equips que hi ha al institut compleixen de sobres per poder executar correctament 
aquests programés. 
 
Com a programari a emprar, utilitzarem el MPlab IDE de Microchip, amb aquest programari de 
lliure distribució per part del fabricant de microcontroladors el alumnes realitzaran el procés de 
creació i compilació dels programés. 
 
Pel que fa a la programació de llenguatge gràfic farem servir,el programari FlowCode en la seva 
versió 4. Amb aquest programari podran desenvolupar les practiques sense cap tipus de 
problemes, ja que, a la pagina web del fabricant és podran descarregar tutorials i consultar 
dubtes sobre el seu funcionament. El programa te una gran acceptació per part de l’equip 
didàctic i estan pensant en fer-ho servir en altres assignatures de programació. 

Activitats didàctiques 
A continuació veurem el material didàctic creat perquè els alumnes puguin assolir els objectius 
fixats al  treball final de màster. Primer veurem el format tipus emprat per l’estandardització de 
les activitats amb un petit resum de cada apartat i el que s’espera que s’espera de cada apartat 
i desprès veurem les activitats pròpiament dites. 

Les activitats són les següents: 

1. Disseny d’un control de nivell dipòsit pou mitjançant microcontrolador de la família PIC 

2. Disseny d’un control de pas semafòric mitjançant microcontroladors de la família PIC 

3. Disseny d’un regulador de temperatura basat en microcontrolador de la família PIC 

Les activitats aniran incorporades al annex. 
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Activitat didàctica X 
Títol: El títol de l’activitat sempre donarà una idea inequívoca del que s’espera de l’activitat 
 
Introducció:  
 
A la introducció és pretén posar a l’alumne en situació de saber de primera ma d’on ve la 
problemàtica i fer-se una idea general de la situació a la qual, el dia de dema, haurà de fer front 
quan desenvolupi aplicacions automatitzades. 

 



 

Estudi i millora de la comprensió en els diferents llenguatges de programació emprats a 
Microcontroladors de la família PIC  17 

 

 

Problema a resoldre:  
En aquest punt és s’explicaran totes les dades necessàries per que l’alumne pugui començar a 
planificar el seu projecte.  
 
Si l’alumne ha entès correctament l’enunciar podrà determinar correctament tots les variables 
necessàries. La comprensió és de vital importància en aquests projectes, ja que si no entens el 
que et demana el client és poden donar problemes.  
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Analitza l’enunciat i fes un recompte a la taula d’entrades i sortides que necessitarem 
per assolir el projecte.  
Les variables determinades al llegir i comprendre l’enunciat seran dipositades en aquesta taula 
on és classificaran com a  variables d’entrada o sortida, a més l’alumne en farà el nom abreviat 
per fer-lo servir a les programacions com és pot veure exemplificat a la taula de sota 
 

Entrada Abreviatura Sortida Abreviatura 
Variable entrada VE Variable de sortida VS 
    
    
    
    
    

 

 

Questions Prèvies: Aquí l’alumne determinarà una sèrie de paràmetres per determinar el 
microcontrolador més adient. 
Una vegada fet l’assignació de les senyals d’entrada i sortida reflexiona sobre quin tipus 
de micrcontrolador haurem de fer servir per dur a terme aquest projecte. 
 
L’alumne determinarà perquè s’ha d’escollir un model de microcontrolador en concret. Funcions 
internes, patillatge encapsulat, alimentació,etc 

Quants ports com a mínim ha de tenir el microcontrolador?  
 
L’alumne a partir de la taula de variables pot determinar el nombre mínim de ports d’entrada i 
sortida que ha de tenir el PIC 

Quin tipus de senyals d’entrada farem servir i perquè? 
 
A l’enunciat l’alumne determina si les entrades o sortides són tot o res (digitals) o analògiques. 

Quins paràmetres haurem de tenir en compte en la tria del microcontrolador? 
 
Reflexió final dels elements que s’han de tenir en compte en l’elecció del microcontrolador 
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Entre els pics de la família 16X de Microchip com per exemple el 16F84A o el 
16F877A,quin creus que pot ser més adient o òptim a l’hora desenvolupar aquest 
projecte? 
 
L’alumne revisarà la fulla de dades(Datasheet) dels microcontroladors i en determinarà el que 
millor s’adapti 
 

 Fes un esquema amb la disposició de la instal·lació amb tots els elements que la 
conformen 

En aquest apartat l’alumne farà un dibuix esquematitzat de la instal·lació am tot els components 
i variables determinats. El nom de les variables serà abreviat. 
 
El dibuix podrà ser del tipus croquis a ma alçada o mitjançant software de CAD 
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Realitza el diagrama de flux de l’aplicació automatitzada. 
Aquí l’alumne realitzarà l’esquema de processos o diagrama de flux del funcionament de 
l’aplicació Automatitzada.   
 
Com a l’apartat anterior és podrà fer a ma alçada o amb qualsevol programa que faci diagrames
de flux 
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 Una vegada fet el diagrama flux realitzeu la programació de l’aplicació mitjançant 
assembler, C i finalment amb llenguatge gràfic. 
Pengeu el codi mitjançant via telemàtica:  

 

 

Questions finals: Conclusions extretes per part de l’alumne 
Quines diferencies significatives trobeu en la programació amb els diferents 
llenguatges? 
 
S’espera una petita reflexió sobre els punts forts i febles de cada llenguatge que ha trobat 
l’alumne durant el desenvolupament de l’aplicació. També interessa saber amb quin han 
treballat millor. 

Quin sembla més intuïtiu a l’hora de programar amb ell? 
 
Quin llenguatge han trobat més fàcil d’assolir i perquè. 

Amb quin llenguatge has trigat menys en desenvolupar l’aplicació? 
 
Comentar el temps aproximat que ha trigat l’alumne en desenvolupar l’aplicació amb cadascun 
dels llenguatges i reflexionar sobre la importància d’aquest com un recurs de molta vàlua 

Quin creus que te un temps d’execució menor a nivell d’instruccions? 
 
L’alumne reflexionarà sobre la importància de la depuració i temps d’execució del codi dels 
diferents llenguatges, a més de veure les diferencies entre els arxius generats i la importància 
del límit de memòria del microcontolador. 

Per aquesta aplicació en concret quin dels tres llenguatges creus que és més òptim i 
perquè. 
 
Comentari breu per part de l’alumne sobre quin llenguatge és el més òptim per programar 
l’aplicació.  

Que creus que ha de prevaldre quan és desenvolupa una aplicació per un us industrial? 
 
Reflexió final sobre els paràmetres més importants a tenir en compte.  
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Resultats 
 

A partir del material elaborat s’espera que l’alumne sigui capaç d’assolir tots els objectius que 
persegueix aquest TFM, malauradament el curs és troba a les acaballes i no és podran valorar 
els resultats d’aprenentatge dels alumnes. Tot i així creiem que els resultats poden ser molt 
positius i els alumnes és mostren engrescats en poder treballar amb eines de programació de 
llenguatge gràfic molt més intuïtives de fer servir i que, amb relativa poca feina, poden obtenir 
resultats molt vistosos d’aplicacions i fer del desenvolupament de projectes amb 
microcontrolador, una feina de futur o com a mínim un hobby molt entretingut. 
 

Avaluació 
Com hem pogut observar, les activitats didàctiques estan formades per diferents apartats amb 
qüestions i exercicis. La programació, que és demana a les activitats,s’ha d’entregar via moddle 
dintre d’un termini fixat per el tutor. 
A l’hora de fer la avaluació és tindrà en compte, de manera especial, els plantejaments dels 
exercicis i les respostes a les qüestions, ja que és pretén fomentar els conceptes associats a la 
creació de projectes basats en microcontroladors. Els pes de la part de desenvolupament serà 
del 45% 
La programació de les activitats tindrà un pes important, ja que és busca que el alumnes és 
familiaritzin amb els diferents llenguatges de programació i sàpiguen veure les virtuts y defectes 
de cadascun d’ells. Els pes de la part de programació serà del 45% 
La presentació de l’activitat estarà valorada en un 10% i és valorarà a més de la presentació 
dels documents escrits, el arxius generats durant la programació de les aplicacions. 
A continuació veurem la graella d’avaluació i el pes desglossat de cada part de les activitats 
didàctiques: 
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Activitats a 
desenvolupar 

Valoració 

P
un

tu
ac

ió
 

de
 

l'a
ct

iv
ita

t 

Taula 
d'entrades i 
sortides 

Assigna correctament 
totes les variables tal 
com diu l'enunciat. 

Li falta assignar 
alguna variable 

No associa 
correctament les 
entrades i sortides. 

5% 

Questions 
prèvies 

Respon correctament a 
totes les preguntes i 
entén els conceptes 

Se li escapa algun 
concepte. 

No entén els 
conceptes 

5% 

Esquema Realitza correctament 
l'esquema de la 
instal·lació que proposa 
l'enunciat 

Te alguna errada en 
l'esquema 

L'esquema no és 
correspon amb el que 
és demana 

10% 

Diagrama de 
flux 

Realitza correctament el 
diagrama de flux que 
proposa l'enunciat 

Te alguna errada en 
el diagrama 

El diagrama no és 
correspon amb el que 
és demana 

10% 

Programació 
Assembler 

Programa l'aplicació de 
manera depurada i 
ordenada 

El codi esta depurat 
però no ordenat 

El codi no s’entén on 
surt 

15% 

Programació 
C 

Programa l'aplicació de 
manera depurada i 
ordenada 

El codi esta depurat 
però no ordenat 

El codi no s’entén on 
surt 

15% 

Programació 
llenguatge 
gràfic 

Programa l'aplicació de 
manera pulcra i posa text 
per poder seguir el 
diagrama 

El diagrama esta 
ben estructurat però 
falten comentaris 

El diagrama no és 
correcte 

15% 

Questions 
finals 

Raona correctament 
totes les qüestions 

Raona de manera 
correcta algunes 
qüestions 

No entén els 
conceptes 

15% 

Presentació Molt correcte i ben 
estructurada 

Correcte Incorrecta 10% 

   Total 100%
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Conclusions 
 

La elecció d’aquest treball final de Màster ha vingut donat per les ganes d’aprendre i 
d’aprofundir en un camp com és l’automatització que és troba a qualsevol reco de les nostres 
vides. En aquest cas l’automatització ve donada per petits circuits integrats anomenats 
microcontroladors, això ha suposat un repte a l’hora de treballar amb aquests petits integrats i 
conèixer les seves funcions, ja que durant la meva formació acadèmica d’enginyer elèctric 
només s’han estudiat els microcontroladors durant 15h i com a llenguatge d’alt nivell s’ha 
emprat el turbopascal i no el C (Similars però no iguals).  
 
Amb aquestes perspectives sembla difícil que és pugui completar un treball de final de Màster 
d’aquestes característiques, però gracies als meus estudis de Formació Professional en 
electrònica, L’experiència laboral en el camp de l’automatització industrial a nivell de PLC i la 
formació en programació d’aquests em veig capacitat per assolir aquesta fita. No oblidem que 
els PLC també estan formats per microcontroladors. 
 
Pel que fa les activitats didàctiques creades, s’ha intentat, ja des de la seva redacció ,que siguin 
engrescadores, divertides i en especial que siguin problemes reals que els alumnes puguin 
trobar-se a la seva futura vida professional. Si els alumnes veuen que això te una aplicació real 
sempre assoliran la feina amb més ganes, degut a que ho veuen com una cosa útil. 
 
La motivació en l’ús del llenguatge gràfic esta donada per la necessitat d’elaborar dissenys de 
projectes d’una manera rapida i efectiva de tal manera que és pugui presentar una oferta viable 
al client a l’endemà de l’encàrrec. Això en un mercat tan competitiu ,com tenim avui en dia, és 
de vital importància. També amb aquest llenguatge gràfic resulta molt fàcil introduir-se en 
aquest món dels microcontroladors, sense ser una gran expert en programació o en electrònica, 
i això fa que s’engresquin ràpidament  
 
Aquest han estat els motiu per introduir als alumnes aquest tipus d’eines que tot i que no són 
tan optimés ni tan polides a nivell de codi, com pot ser l’assembler, són més intuïtives i ràpides 
de fer servir per crear els primers prototips i començar a “jugar” amb els microcontroladors, a 
més de poder fer una primera valoració econòmica del projecte d’una forma molt rapida. 

Valoració final 
 

Crec que amb aquest treball final de màster els alumnes assoliran una competència a l’hora de 
treballar professionalment. Aquesta competència, que podríem anomenar optimització envers 
recursos disponibles, els permetrà diferenciar entre aquests paràmetres: 
 

• Que és millor? 
• Que és més econòmic? 
• Que és més ràpid? 
• Que és més pràctic? 

 
A partir d’aquests paràmetres, l’alumne i futur professional del sector arribarà a optimitzar els 
recursos, econòmics, temporals i de qualitat, per assolir una tasca determinada 

 
Per finalitzar s’ha de dir que l’objectiu final del TFM poder no fa referència a grans tècniques 
d’aprenentatge significatiu o d’innovació psicopedagògica tant tractades en aquest Màster. 
L’objectiu d’aquest TFM és una mica més humil, i és el de millorar la formació de futurs 
professionals del sector de l’automatització. 
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Bibliografia i Webgrafia 
 

MICROCONTROLADOR PIC16F84 
DESARROLLO DE PROYECTOS (3ª 
EDICION) de REMIRO DOMINGUEZ, 
FERNANDO y PALACIOS MUNICIO, 
ENRIQUE 

Llibre molt recomanat per a qualsevol 
persona que és vulgui iniciar en el món 
dels microcontroladors, ja que és 
comença ensenyant el funcionament i 
desenvolupament de projectes amb el 
PIC16F84. 

MICROCONTROLADORES PIC: DISEÑO 
PRÁCTICO DE APLICACIONES 1ª PARTE 
(3ª ED.) (INCLUYE CD-ROM) 
de ANGULO MARTINEZ, IGNACIO y 
ANGULO USATEGUI, JOSE M 

Llibre totalment encarat a desenvolupar 
projectes de manera rapida i senzilla 
amb el PIC16F84. 

http://és.rs-online.com/web/ Botiga de subministres electrònics a 
nivell industrial ideal per comprar o trobar 
informació (Datasheet) de qualsevol 
producte electrònic 

http://www.microchip.com/ Web del fabricant de microcontroladors 
PIC, és pot trobar informació i un munt 
d’eines de desenvolupament de 
projectes, 

http://www.iesmollet.net/ Web del centre de practiques, on trobem 
accés a tota la informació del cicle de 
sistemes de Telecomunicacions i 
informàtics 

http://www.matrixmultimedia.com 
 

Web del fabricant del programari gràfic, 
molt interessants també són els seus 
productes relacionats amb la formació i 
els seus cursos i exemples online 

 


