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El curs 2011/2012, està previst que sigui l’últim any que es realitzarà el CFGS en Sistemes de Teleco‐
municacions i Informàtics en programació LOGSE. Ja està publicat en el BOE el nou currículum en ver‐
sió LOE per aquest cicle. Introduint conceptes que necessiten nous materials didàctics. 
 
Amb un mon empresarial tan canviant, apareixen noves tècniques de gestió de projectes, metodolo‐
gies, etc...,  i és aquí on neix aquesta proposta de TFM. Es tractaria de crear un material motivador 
adaptat a la realitat de l’alumne i aplicar‐ho al context laboral, amb tècniques de gestió informatitza‐
des. 
El material  que  es  vol  elaborar  es  centra  en  el  Resultat  d’Aprenentatge:  “Planificar  el muntatge 
d’instal∙lacions de telecomunicacions...” (BOEnº176 de 23 de Juliol 2011,  pag82318). Tot i que també 
es relaciona directament amb altres RA del mateix mòdul (elaborar pressupostos, planificació aprovi‐
sionament, etc ). 

 

Màster Formació prof. FP Telecomunicacions Instal·lacions ICT 

MS Project 
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Introducció 
 
El TFM es desenvolupa en un institut de formació professional del Vallès Occidental. Les actuacions es 
centren en la familia prorfessional d'Electricitat i Electrònica. 
A partir de les observacions al centre i de les assignatures que s'imparteixen, es detecta una necessitat 
d'innovar en un nou material al cicle de Tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtiques 
al mòdul de Gestió de projectes d'instal·lacions de telecomunicacions, que pugui facilitar el procés d'ensen-
yament aprenentatge en la gestió de projectes amb eines informàtiques. 
 
El curs 2011/2012, està previst que sigui l’últim any que es realitzarà el CFGS en Sistemes de Telecomuni-
cacions i Informàtics en programació LOGSE. El nou curriculum en versió LOE ja està publicat en el BOE 
per aquest cicle i s'introdueixen nous conceptes que necessiten actualitzar els materials didàctics. 
Actualment, encara resta pendent de la publicació de les especificacions d'aquest cicle segons la LEC. 
 
 
Fins a l'actualitat, a aquest CFGS en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics constava del següents 
Mòduls Professionals (segons RD 622/1995, de 21 de abril): 
 

Módul Professional 1: Sistemes de Telefonia 
Módul Professional 2: Sistemes de Radio i Televisió 
Módul Professional 3: Arquitectura d'equips y sistemes Informàtics 
Módul Professional 4: Sistemes operatius i lleguatges de programació 
Módul Professional 5: Sistemes Tlemàtics 
Módul Professional 6: Gestió del desenvolupament de sistemes de Telecomunicacions e Informàtics 
Módul Professional 7: Administració, gestió i comercialització a la petita empresa. 
Módul Professional 8: Desenvolupament de sistemes de Telecomunicacions e Informàtics 
Módul Professional 9: Relacions a l'ambit de treball 
Módul Professional 10: Qualitat 
Módul Professional 11: Seguretat a les instal·lacions de Telecomunicacions e Informàtiques. 
Módul Professional 12: Formació i Orientació Laboral. 

 
 
Amb la publicació del nou currículum LOE (segons RD 883/2011 del 24 de Juliol), s'estableixen els nous 
mòduls relacionats amb aquest cicle: 
 
 

Títol Grau 
Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics GS 

Família professional Electricitat-Electrònica.

  
Competència General La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar pro-

jectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de 
les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i 
equips de telecomunicacions tals com xarxes de banda ampla i de 
radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció 
audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, nor-
mativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la quali-
tat, la seguretat i la conservació mediambiental.

 

 
 

Mòduls Professionals Hores 
màx-
mín 

HLLD Unitats formatives Hores 
mínimes 

MP1 Configuració 
d’infraestructures de siste-
mes de telecomunicacions 

99 0 UF1 ICT per senyals de radiodifusió 
sonora i televisió 

45 

UF2 ICT per a serveis de telefonia i 
banda ampla 

44 

MP2. Sistemes informàtics i 
xarxes locals. 

198-165 33 UF01. Selecció i configuració d’equips 
informàtics. 

60 

UF02. Configuració de serveis generals 
i funcions específiques en el sistema 

20 
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informàtic. 

UF3 Configuració d’infraestructures de 
xarxes de veu i dades amb cablatge 
estructurat. 

20 

UF4 Xarxes d’àrea local i sense fil. 
Disseny i configuració. 

50 

UF05. Posada en marxa i manteniment 
de sistemes informàtics i xarxes de 
dades. 

15 

MP3. Tècniques i proces-
sos en infraestructures de 
telecomunicacions. 

132 0 UF1 Replanteig d’infraestructures de 
sistemes de telecomunicació 

22 

UF2 Muntatge i manteniment de con-
junts de captació i distribució de se-
nyals de ràdio i TV 

50 

UF3 Muntatge i manteniment 
d’infraestructures d’accés al servei de 
telefonia i xarxes de banda ampla 

60 

MP4. Sistemes de produc-
ció audiovisual. 

165 0 UF1 Muntatge d’instal·lacions de so 54 

UF2 Muntatge d’instal·lacions d’imatge 45 

UF3 Manteniment d’instal·lacions 
d’imatge i so 

66 

MP5. Sistemes de radio-
comunicacions. 

99 0 UF1 Sistemes de transmissió per a 
ràdio i televisió 

49 

UF2 Muntatge i manteniment de siste-
mes de ràdio i televisió 

50 

MP6. Gestió de projectes 
d’instal·lacions de tele-
comunicacions. 

99 0 UF1 Plànols i esquemes 
d’instal·lacions de telecomunicacions 

33 

UF 2 Documentació tècnica de tele-
comunicacions

66 

MP7. Sistemes de telefonia 
fixa i mòbil. 

132-99 33 UF 1 Sistemes de telefonia fixa 40 

UF2 Sistemes de telefonia mòbil i radi-
ocomunicacions 

19 

UF3 Sistemes de telefonia en xarxes IP 40 

MP8. Elements de siste-
mes de telecomunicacions. 

132-99 33 UF1 Caracterització dels sistemes i 
senyals de telecomunicacions 

20 

UF2 Elements de conducció dels se-
nyals. Antenes i línies de transmissió. 

39 

UF3 Mesures de senyals 40 

MP9. Xarxes telemàtiques. 165-132 33 UF1 Protocols d’àrea estesa i configu-
ració d’encaminadors 

66 

UF2 Protocols i configuració de dispo-
sitius d’àrea local i de seguretat 

49 

UF3 Manteniment i verificació de sis-
temes telemàtics 

17 

MP10. Sistemes integrats i 
llar digital. 

99 0 UF1 Comunicacions, Seguretat i Con-
trol de l’entorn 

66 

UF2 Accés interactiu i emmagatzemat-
ge a continguts multimèdia 

33 

MP11. Fonaments de pro-
gramació 

99-66 33 UF1 Programació estructurada 33 

UF2 Disseny Modular 33 

MP12 Formació i orientació 
laboral 

99 0 UF 1 Incorporació al treball 66 

UF 2 Prevenció de riscos laborals 33 
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MP13. Empresa i iniciativa 
emprenedora. 

66 0 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66 

MP14. Projecte de siste-
mes de telecomunicacions i 
informàtics 

66 0 UF1. Projecte de sistemes de teleco-
municacions i informàtics 

66 

MP15 Formació en centres 
de treball 

350 0     

Total 2000 165     
 
 

 
 
Les actuacions plantejades per treballar al TFM, tindrà present el Mòdul Professional: 
 
 Mòdul professional  Gestió de Projectes d'Instal·lacions de Telecomunicacions 
Equivalència en crèdits ECTS  6  
Codi: 0601 
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Definició i Context del Problema 
 
El context on es vol enmarcar aquest treball, sorgeix desprès d'haver assitit/participat en diferents sessions 
del mòdul professional "Gestió de Projectes d'Instal·lacions de Telecomunicacions", on vaig poder observar 
un punt de l'assignatura que podria enfortir amb la meva aportació. 
 
El tutor de pràctiques al centre em comenta que en previsió del canvi de LOGSE a LOE, ja portava un 
temps fent servir eines informàtiques per a la gestió de projectes (Microsoft Project, WinQSB, etc...). 
El material docent del què disposa és el que ha preparat durant els darrers cursos. 
El material publicat sobre aquesta matèria (en publicacions web, llibres...), acostumen a ser basats en 
projectes de construcció, educatius, de màrketing, logística, etc.., i és tasca impossible trobar algun exemple 
basat en la matèria que s'ha d'impartir en aquest módul (Instal·lacions de Telecomunicacions). 
 
 
Al llarg del 1er curs, els alumnes realitzen el Mòdul Professional "Gestió de projectes de Instal·lacions de 
Telecomunicacions", on a les diferents sessions, el professor lliura mitjançant Moodle, diferents Mòduls (no 
basats en Telecomunicacions), i rere cada explicació a l'aula per part del docent, els alumnes realitzen uns 
exercicis independents (són diferents e independents per cada módul), que han de lliurar al professor.  
 
La base sobre la que treballaran els alumnes, és la mateixa per a tots ells, encara que per a realitzar els 
exercicis, cadascún ha de personalitzar el seu treball realitzant petites modificacions.(posant com a 
referències la seva data de naixement, nº d'alumne, etc..) i ho lliuren al professor. 
 
No es una tasca fàcil per al docent corregir aquest tipus de treballs individuals, ja que comporta una gran 
càrrega de feina, i per sobre, hi ha molta facilitat de copiar els exercicis entre alumnes, fent-se pràcticament 
imposible esbrinar qui ha assolit els Resultats d'Aprenentatge i qui no. 
 
El plantejament d'aquest treball de TFM és la creació d'un nou material docent, amb adaptació curricular a 
programació LOE, relacionat directament amb la temàtica del Cicle i amb la mateixa metodologia que es fa 
servir actualment (classe magistral amb exemples+exercicis alumnes). Amb la finalitat que cada alumne 
treballi en la seva tasca, sigui totalment personalitzada i diferent de resultats al de la resta de companys. . 
 
A la fi obtindrem un resultat que inicialment seguirà la mateixa estructura (creació de resursos, calendaris, 
temporitzacions, vinculacions de tasques, camí crític, calcul de pressupostos, etc..), però amb resultats dels 
alumnes totalment diferents. 
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Descripció de la solución proposada 
 
Es planteja com a TFM la creació d'un nou material docent més adaptat al món de Infrastructures Comuns 
de Telecomunicacions. Amb els objectius d'adaptar aquest material a les necessitats i característiques de 
l'alumnat, potenciar l'ús de l'eina informàtica Microsoft Project per a la gestió de projectes i la creació d'un 
programari de fàcil utilització i avaluació per part del docent. 
 
Com a espais i equipaments es farà ús del ja existent, l'aula d'informàtica amb un ordinador per alumne + 
projector per explicació teòrica.  
 
Per dur a terme aquest plantejament, s'ha creat un arxiu de "Planificació Projecte ICT" amb el programa MS 
Project 2007, d'una instal·lació de Telecomunicacions i Informàtiques, on es detallen totes les fases que 
intervenen al projecte, tasques temporitzades associades a cadascuna d'elles i els recursos necessaris per 
a poder dur-la a terme. 
 
A la fi cada alumne obrindrà un resultat que inicialment seguirà la mateixa estructura (creació de resursos, 
calendaris, temporitzacions, vinculacions de tasques, camí crític, etc..), però amb resultats dels alumnes 
totalment diferents en costos, recursos, temps... 

 

Documentació actual 
 
Abans d'arribar a treballar al Mòdul Professional 6: Gestió de Projectes d'Instal·lacions de 
Telecomunicacions, s'han treballat altres mòduls, com és: 
  

1er curs:  
MP1: Configuració d'insfraestructures de sistemes de telecomunicacions 
         Treballan els diferents documents, redacció de memòria, etc... 
MP3: Tècniques i processos en Infraestructures de Telecomunicacions 
         On es treballa la part pràctica realitzant instal·lacions ICT.  
 

 

2on curs:  
MP6: Gestió de Projectes d'Instal·lacions de Telecomunicacions. 
       UF1: estreballaran els plànols, etc. 
       UF2: Documentació i gestió.  
 

          

Actualment els alumnes han rebut formació respecte al funcionament de l'eina informàtica Microsoft Project 
2007 per a la gestió de projectes durant inici de la UF2. 
A aquesta formació de la UF2, i amb l'ús de l'eina MS Project, els alumnes han treballat: 
 

MÒDUL 2. La introducció, organització i seqüenciació de les tasques dels projectes 
    Part 1. Les tasques del projecte 
    Part 2. Els esquemes 
MÒDUL 3. La gestió dels recursos 
    Part 1. Els recursos del projecte 
    Part 2. Els costos dels recursos 
MÒDUL 4. La programació dels projectes 
    Part 1. Programació de tasques i recursos 
    Part 2. La programació de les delimitacions temporals de les tasques 
MÒDUL 5. Els conflictes en el seguiment de projectes 
    Part 1. Les càrregues de treball dels recursos 
    Part 2. El seguiment de projectes en fase d'execució 

  
*. Per veure els documents, consultar els annexos del treball. 
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Documentació Creada 
 
El material que s'ha creat, està basat en fer la planificació i execució d'un Projecte ICT en MS Project 2007. 
Aquest projecte parteix d'una necessitat, que és la creació d'una nova instal·lació en un edifici i el projecte 
l'ha de dissenyar per l'enginyer competent. 
Per part de l'alumne, una vegada completats els 5 mòduls inicials abans comentats (seqüenciació de 
tasques, recursos, etc..), ha de realitzar una planificació pròpia i establerta pel docent, és a dir, que com es 
tracta de planificar el muntatge d'una instal·lació ICT, cada alumne treballarà amb edificis diferents, amb 
diferents número de plantes, pisos per planta, baixos, àtics, etc.., de manera que a mida que l'alumne va 
avançant en la planificació del esquema en MS Project, més diferents seràn els resultats obtinguts (en quant 
a Abast del projecte, temps, costos, recursos). 
 
Com a punt de partida, es proporcionarà a l'alumne la planificació d'una Instal·lació d'Infraestructures 
Comuns de Telecomunicacions per a un bloc de pisos on es planteja la següent configuració: 
 

 Ubicació Contingut  
Coberta No hi ha vivenda, nomès accès per a instal·lacions  
Planta 4ª Una vivenda a la planta  
Planta 3ª  Una vivenda a la planta  
Planta 2ª  Una vivenda a la planta  
Planta 1ª  Una vivenda a la planta  
Planta Baixa  No hi ha vivenda a planta baixa, nomès entrada d'instal·lacions  

 
Com les instal·lacions de planta 1ª fins a la Planta 4ª són idèntiques, a la Planificació Projecte ICT en MS 
Project 2007, planificació del projecte les definirem com a "Planta Tipus" i totes les tasques associades als 
treballs que s'han de realitzar en una planta tipus, s'hauràn de repetir un total de "n" vegades (una vegada 
per cada planta) = Tasca repetitiva "n" cops.  
 
Com a representació gràfica de l'arxiu "Planificació Projecte ICT", consultar els "Annex NO publicables. 
 
 
Les fases que es defineixen per a un projecte d'ICT són: 
 

 
 

Material docent per Mòdul Professional 0601: Gestió de Projectes d'Instal·lacions de 
Telecomunicacions. 
 

 

Mòdul professional  6 
Nom del mòdul: Gestió de Projectes d'Instal·lacions de Telecomunicacions  
Equivalència en crèdits 
ECTS  

6  

Codi: 0601 
Durada: 99 h 
Hores de lliure disposició: No se n'assignen 
Unitats Formatives que el 
composen: 

UF1: Plànols i esquemes d’instal·lacions de 
telecomunicacions. (33h) 
UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions. 
(66h)   

 
Especialitat del cos de professorat: PS524/PS525  
Es planteja la creació d'un material per la UF 2 i que dona resposta als següents Resultats d'Aprenentatge: 
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* Es resalta en blau els diferents punts que tractarà el material docent. 

UF2: Documentació tècnica de telecomunicacions 

Durada: 66 hores 

 Resultats 
d’aprenentatge  

criteris d’avaluació  Continguts   

1. Identifica la 
documentació tècnic-
administrativa de les 
instal·lacions, 
analitzant projectes i 
interpretant la 
informació de cada 
document. 

1.1 Reconeix els documents 
que componen un projecte. 
1.2 Identifica la funció de cada 
document. 
1.3 Relaciona el projecte de la 
instal·lació amb el projecte 
general. 
1.4 Determina els informes 
necessaris per a l’elaboració 
de cada document. 
1.5 Reconeix les gestions de 
tramitació legal d’un projecte. 
1.6 Identifica les dades 
requerides pel model oficial de 
certificat d’instal·lació. 
1.7 Identifica la normativa 
d’aplicació.  

1. Identificació de la documentació tècnic-
administrativa de les instal·lacions: 
1.1 Avantprojecte o projecte bàsic. 
1.2 Tipus de projectes. 
1.3 Documents bàsics. Memòria. Plànols. Altres. 
Plec de condicions. Pressupostos i mesures. 
1.4 Documentació de partida, càlculs, taules, 
catàlegs, entre d’altres. 
1.5 Normativa sobre infraestructures comunes 
per a serveis de telecomunicació d’interior 
d'edificis (ICT). 
1.6 Estudis amb entitat pròpia (prevenció de 
riscos laborals, impacte ambiental, qualitat i 
eficiència energètica, entre d’altres). 
1.7 Certificats d’instal·lació i verificació. 
1.8 Certificats de final d’obra. Manuals 
d’instruccions. 

2. Elabora 
pressupostos 
d’instal·lacions de 
telecomunicacions, 
considerant el llistat 
de materials, barems 
i aplicant preus 
unitaris.  

2.1 Identifica les unitats d’obra 
de les instal·lacions o sistemes 
i els elements que les 
componen. 
2.2 Realitza l’amidament 
d’obra. 
2.3 Determina els recursos per 
a cada unitat d’obra. 
2.4 Obté els preus unitaris a 
partir de catàlegs de 
fabricants. 
2.5 Detalla el cost de cada 
unitat d’obra. 
2.6 Realitza les valoracions de 
cada capítol del pressupost. 
2.7 Utilitza aplicacions 
informàtiques per a 
l’elaboració de pressupostos. 
2.8 Valora el cost de 
manteniment predictiu i 
preventiu. 

2. Elaboració de pressupostos d’instal·lacions de 
telecomunicacions:  
2.1 Documentació tècnica.  
2.2 Determinació d’unitats d’obra.  
2.3 Mesures. Tècniques.  
2.4 Operacions de muntatge de la instal·lació. 
Temps.  
2.5 Recursos propis i aliens. Valoració.  
2.6 Quadres de preus. Utilització de catàlegs 
comercials i bases de dades de fabricants.  
2.7 Valoracions per partides. Costos de mà 
d’obra, materials i recursos.  
2.8 Eines informàtiques per a l’elaboració de 
pressupostos.  
2.9 Plans de manteniment. Estudi de costos. 
Materials i recursos.  
 
  

3. Planifica 
l’aprovisionament per 
al muntatge i 
manteniment 
d’instal·lacions i de 
telecomunicacions, 
analitzant els 
requeriments de la 
instal·lació i la 
documentació 
tècnica. 

3.1 Defineix les 
característiques d’acceptació 
d’equips, mitjans i materials. 
3.2 Defineix els punts crítics 
d’aprovisionament en el 
muntatge i manteniment. 
3.3 Defineix el sistema de 
codificació per a la 
identificació i traçabilitat dels 
materials. 
3.4 Relaciona les fases del pla 
de muntatge amb les seves 
necessitats d’aprovisionament.
3.5 Identifica les necessitats 
per a cada tipus de 
manteniment. 

3. Planificació de l’aprovisionament per al 
muntatge i manteniment:  
3.1 Parts del projecte aplicables a 
l’aprovisionament del muntatge i manteniment.  
3.2 Aprovisionament d’instal·lacions de 
telecomunicacions.  
3.3 Diagrames de flux. Detecció de necessitats 
en l’aprovisionament d’equips i elements.  
3.4 Punts crítics d’aprovisionament. Previsions.  
3.5 Normes de codificació. Traçabilitat dels 
materials.  
3.6 Identificació de les fases del muntatge i 
manteniment per a l’aprovisionament. 
Interpretació de documentació tècnica.  
3.7 Recursos i mitjans tècnics. Subcontractació 
d’activitats.  
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3.6 Estableix les condicions de 
subministrament de cada 
material o equip. 
3.7 Elabora el pla 
d’aprovisionament. 

3.8 Característiques del pla de manteniment. 
Recursos i mitjans.  
3.9 Mètodes d’elaboració de plans 
d’aprovisionament.  

4. Planifica el 
muntatge 
d’instal·lacions de 
telecomunicacions, 
analitzant plans de 
muntatge i definint les 
fases d’execució. 

4.1 Reconeix la documentació 
tècnica, normes i reglaments 
que afecten el muntatge. 
4.2 Identifica les fases del 
procés de muntatge. 
4.3 Determina les necessitats 
de cada fase de muntatge. 
4.4 Reconeix els materials, 
eines i maquinària de cada 
fase de muntatge. 
4.5 Determina els recursos 
humans de cada fase de 
muntatge. 
4.6 Avalua els punts crítics de 
muntatge. 
4.7 Representa el cronograma 
del muntatge segons les seves 
fases. 
4.8 Determina els mitjans de 
protecció necessaris. 
4.9 Preveu contingències i 
proposa solucions per a la 
seva resolució. 
4.10 Elabora el pla de 
muntatge. 

4. Planificació del muntatge d’instal·lacions de 
telecomunicacions:  
4.1 Projectes de telecomunicacions. El projecte 
d’obra.  
4.2 Característiques tècniques i normativa per al 
muntatge.  
4.3 Identificació de les fases de la instal·lació per 
al muntatge. Fites. Diagrama de xarxa del 
projecte. Seqüenciació dels processos de 
muntatge.  
4.4 Identificació de les necessitats per a cada 
fase del muntatge. Relació de tasques.  
4.5 Determinació de recursos i mitjans materials i 
tècnics. Subcontractació d’activitats. Eines, 
equips i elements en el muntatge d’instal·lacions. 
4.6 Identificació d’activitats i camins crítics. 
Tècniques de planificació aplicades al muntatge 
d’instal·lacions.  
4.7 Assignació de temps i processos. Seguiments 
d’activitats. Control de càrregues de treball. 
Terminis d’execució.  
4.8 Eines informàtiques per a la planificació del 
muntatge d’instal·lacions.  
4.9 Normes de prevenció.  
4.10 Resolució de contingències.  
4.11 Mètodes d’elaboració de plans de muntatge. 

5. Elabora manuals i 
documents annexos 
als projectes 
d’instal·lacions de 
telecomunicacions, 
definint procediments 
de previsió, actuació i 
control. 

5.1 Relaciona les mesures de 
prevenció de riscos en el 
muntatge o manteniment de 
les instal·lacions i sistemes. 
5.2 Identifica les pautes 
d’actuació en situacions 
d’emergència. 
5.3 Defineix els indicadors de 
qualitat de la instal·lació o 
sistema. 
5.4 Defineix l’informe de 
resultats i les accions 
correctores, atenent els 
registres. 
5.5 Estableix el procediment 
de traçabilitat de materials i 
residus. 
5.6 Determina 
l’emmagatzematge i 
tractament dels residus 
generats en els processos. 
5.7 Elabora manuals de servei 
i manteniment. 
5.8 Elabora manuals de 
posada en servei 

5. Elaboració de manuals i documents:  
5.1 Pla de prevenció. Mesures en el muntatge i 
manteniment. Normativa d’aplicació.  
5.2 Pla d’emergència. Pautes d’actuació. Equips 
de seguretat i protecció. Senyalització i alarmes. 
Estudis bàsics de seguretat.  
5.3 Pla de qualitat. Qualitat en l’execució 
d’instal·lacions o sistemes. Normativa de gestió 
de la qualitat. Interpretació i valoració de 
resultats.  
5.4 Pla de gestió mediambiental. Normativa de 
gestió mediambiental. Estudis d’impacte 
ambiental.  
5.5 Emmagatzematge de residus. Procediments 
de traçabilitat.  
5.6 Elaboració de manuals. Manual de servei. 
Especificacions tècniques dels elements de les 
instal·lacions.  
5.7 Manual de servei i manteniment.  
5.8 Protocols de proves. Protocols de posada en 
servei. Document memòria. Annex de càlculs. 
Estructura. Característiques.  
5.9 Eines informàtiques per a elaboració de 
documentació.  
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6. Planifica el 
manteniment de les 
instal·lacions de 
telecomunicacions, 
identificant 
necessitats i 
elaborant programes 
de manteniment i 
gestió de residus. 

6.1 Identifica les parts i 
elements de la instal·lació 
susceptibles de manteniment. 
6.2 Planifica l’aprovisionament 
de cadascuna de les parts. 
6.3 Estableix el procediment 
per a les operacions bàsiques 
de manteniment preventiu i 
correctiu. 
6.4 Programa el manteniment 
de la instal·lació tenint en 
compte les seves 
característiques. 
6.5 Identifica les instruccions 
dels fabricants dels equips i 
elements que intervenen en la 
instal·lació. 
6.6 Proposa ajusts dels equips 
i elements per al seu bon 
funcionament. 
6.7 Determina la compatibilitat 
d’equips o elements. 
6.8 Elabora programes de 
manteniment. 
6.9 Reconeix els tipus de 
residus d’una instal·lació. 
6.10 Planifica el programa de 
gestió de residus. 

6. Planificació del manteniment de les 
instal·lacions de telecomunicacions:  
6.1 Punts susceptibles de manteniment en 
instal·lacions de telecomunicacions. Tipus i 
característiques a cada instal·lació.  
6.2 Planificació d’aprovisionament. Recepció de 
materials. Homologacions.  
6.3 Tipus de manteniment: preventiu i correctiu. 
Altres.  
6.4 Tècniques de planificació de manteniment. 
Instruccions de manteniment de fabricants.  
6.5 Paràmetres d’ajust per a la millora del 
manteniment.  
6.6 Continguts bàsics d’un pla de manteniment 
(dades generals, necessitats, calendari de 
revisions i recanvis i calendari d’actuació, entre 
d’altres).  
6.7 Detecció i control d’indicadors de processos 
de manteniment i criteris d’acceptació.  
6.8 Normes de qualitat aplicables als plans de 
manteniment.  
6.9 Tècniques de gestió de recursos humans i 
materials.  
6.10 Eines informàtiques per a la gestió de 
recursos humans i materials.  
6.11 Mètodes d’elaboració de plans de 
manteniment.  
6.12 Gestió de residus. Pla de gestió de residus.  
6.13 Procediments i indicadors de gestió.   

7. Aplica tècniques de 
gestió del muntatge i 
manteniment 
d’instal·lacions de 
telecomunicacions, 
analitzant plans de 
muntatge i estudis de 
seguretat 

7.1 Identifica tots els apartats 
del pla de muntatge. 
7.2 Planifica el control d’avanç 
d’obra. 
7.3 Adequa el pla de muntatge 
a les característiques de la 
instal·lació. 
7.4 Identifica tècniques de 
gestió de personal en 
l’execució de les instal·lacions 
i el seu manteniment. 
7.5 Aplica tècniques de gestió 
de materials i elements per al 
muntatge i manteniment 
d’instal·lacions 
7.6 Reconeix procediments 
per a la gestió del muntatge i 
manteniment. 
7.7 Determina indicadors de 
control del muntatge i 
manteniment. 
7.8 Aplica la normativa. 

7. Aplicació de tècniques de gestió del muntatge i 
manteniment:  
7.1 Interpretació de plans de muntatge i 
manteniment. Execució de plans.  
7.2 Control d’avanç del muntatge. Verificació.  
7.3 Tècniques de gestió de personal aplicables al 
muntatge i al manteniment. Gestió de materials i 
elements. Aprovisionament.  
7.4 Indicadors de control del muntatge i 
manteniment.  
7.5 Procediments de gestió del muntatge i el 
manteniment.  
7.6 Eines informàtiques per a la gestió del 
muntatge i manteniment d’instal·lacions.  
7.7 Normativa d’aplicació relativa a processos de 
muntatge i manteniment.  
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De forma sintetitzada el següent quadre recull els Resultats d'Aprenentatge, Continguts i Criteris d'Avaluació 
que es treballen en l'activitat propossada. 
 

 

 

Activitat 
d’aprenentatge 

RA Continguts Avaluació 

  

  

 

Projecte ICT 
amb MS Project 
2007 

 (10 hores) 

1 

 2 

 3 

 4 

 7 

1.3    1.5   1.7   1.8 

2.1   2.2   2.4   2.5   2.7   2.8 

3.3   3.4   3.6   3.7   3.9 

4.1   4.3   4.4   4.5   4.6   4.7   

4.8 

7.1   7.2   7.3   7.4 7.5   7.6  

CA Instruments 
d’avaluació 

1.1   1.2   1.3   1.4 

2.1   2.3   2.5   2.6   2.7 

3.2   3.4   3.7 

4.1   4.2   4.3   4.4   4.5   4.6  
4.7   4.10 

7.1   7.2  7.3  

 

Graella 
d’observació 

Lliurament 
treball indivi-
dual 

 

 

Temporització 
 
L'activitat es desenvoluparà al 2n curs del Cicle Formatiu, i a les 4 últimes sessions del Mòdul Professiona 
MP6. 
 
Amb el material docent que s'ha preparat per al TFM, es treballarà a la UF2  pel qual es distrueixen de la 
següent manera: 
 

 30 hores per treballar els 5 mòduls prèvis a la realització de la Programació Projecte ICT 
 10 hores treball amb MS Project 
 23 hores treballar RA no inclosos dins de les activitats anteriors. 
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Metodologia docent 
 
Previa a la realització de l'activitat aquí proposada, els alumnes han treballat els diferents conceptes (en 5 
mòduls) de la Gestió de Projectes amb l'eina informàtica MS Project 2007 (veure Annexos NO publicables). 
 
Es realitza una explicació del mòdul a treballar, es lliura la documentació/requisits personalitzats per cada 
alumnes, i a partir d'aqui han de planificar la realització d'un "Projecte ICT" amb MS Project 2007. 
 
La metodologia de l'activitat correspon a una explicació previa a classe sobre el funcionament de l'arxiu 
"ProjecteICT.mpp", i que és l'exemple amb el que tots parteixen. 
 
Durant les 10 hores temporitzades per a la realització d'aquesta activitat, han de adequar la planificació de 
l'exemple al seu cas particular (x nº de plantes, xnº de pisos/planta, Xnº àtics, etc...). (personalitzat per cada 
alumne). 
 
Una vegada han adaptat l'arxiu project al seu cas particular, hauran de realitzar les tasques que se'ls 
demana, lliurant al profesor l'arxiu MS Project, amb els diferents informes. 
Els informes a presentar mostraran molt ràpidament els criteris d'Avaluació que s'han de tenir en compte, i 
per tant agilitzar la correcció. 
Aquets pode ser: 

 Informe d'ús de recursos (on es veuràn totes les tasques que ha de desenvolupar cada recurs) 
 Informe Cost del projecte 
 Informe Cost per fases 
 Informe Cost de recursos 
 Informe Cronograma del projecte 
 Etc. 

 
Aquests informes són la prova de si un alumne ha assolit els Resultats d'Aprenentatge associats al mòdul. 
 
 

Metodologia Projecte 
 
A l'hora de plantejar una planificació mitjançant l'eina informàtica Miscosoft Project 2007 es fa ús de la 
metodologia emprada pel PMI (Project Management Institut).  
Es definiràn unes Fases del treball a les que estaràn associades unes tasques delimitades en el temps; amb 
uns recursos necessaris per a l'execució d'aquestes, tot tenint en conte les restriccions de tasques 
antecessores i predecessores. 
 
Aplicant el concepte de TRIPLE RESTRICCIÓ DE PROJECTES, que són: ABAST, TEMPS i COST. 

 
 
És amb aquesta base metodologica de gestionar projectes amb la que es planteja la planificació del 
Projecte ICT que es treballa a aquest TFM. 
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Avaluació de la UF2:Documentació Tècnica de Telecomunicacions 
 

 La forma d’avaluar el material referent a la Programació del Projecte ICT amb MS Project 2007 
corresponent a la UF2 (10 hores), seria utilitzant una graella d’observació de preparació i de lliurament del 
treball individual d'una Instal·lació d'Infraestructures de Telecomunicacions. 
Cada alumne treballarà amb la seva propia configuració, és a dir que han de ser totalment diferents els 
treballs lliurats pels alumnes d’elaboració d’un procediment de soldadura al taller. A continuació s’exposa la 
graella i el resultat de la rúbrica donarà la puntuació obtinguda en el treball pràctic: 

  
  BEN ASSOLIT (1 punt) ASSOLIT (0.5 punts) NO ASSOLIT (0punts) 

RA1  Identifica la documentació 
tècnic-administrativa de les 
instal·lacions ICT 

Identifica alguns documents 
de les intal·lacions ICT 

No és capaç dentificar 
la documentació tècnic-
administrativa de les 
instal·lacions ICT 

RA2  Elabora pressupostos deta-
llats d’instal·lacions ICT  

Elabora pressupostos d'in-
tal·lacions però el resultats 
no són coherents 

No elabora pressupos-
tos 

RA3  Planifica correctament 
l’aprovisionament per al 
muntatge i manteniment de 
la instal·lació 

Planifica de forma incomple-
ta l’aprovisionament per al 
muntatge i manteniment de 
la instal·lació . 

No és capaç de planfi-
car les tasques relatives 
a l'aprovisionament 

RA4 Planifica correctament el 
muntatge d’instal·lacions 
ICT  

Planifica de forma incomple-
ta el  procediment de mun-
tatge de la instal·lació . 

No és capaç de planfi-
car les tasques relatives 
al muntantge 

RA7  Aplica correctament les 
tècniques de gestió del 
muntatge i manteniment  

Aplica amb dificul-
tats/incoherències les tècni-
ques de gestió del muntatge 
i manteniment  

No es capaç d'apli-
car les tècniques de 
gestió del muntatge i 
manteniment  

 

Qualificació 

La qualificació de l'activitat escollida és mitjançant el lliurament del treball pràctic individual proposat, serà 
segons la puntuació reflectida sobre la mateixa graella d’observació i el lliurament del treball. 

Les qualificacions seran de: 

 UF 1 d'un 40% 

 UF 2 d'un 60% 

o 40% RA tractats amb els 5 mòduls prèvis 

o 40% RA tractats amb el treball de "Planificació Projecte ICT" 

o 20% La resta de RA 
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Resultats 

Tot i que queda per veure a l'aplicació pràctica de quin és el nivell d'aprofitament d'aquest material (el curs 
2012/2013 comença a impartir-se aquest Mòdul Professional), a priori es pot garantir que una de les preo-
cupacions principals del professor titular de l'assignatura quedaria resolta. La dificultat era que els alumnes 
es copiaven i era pràcticament impossible detectar qui ha assolit els resultats d'aprenentatge. Aquest aspec-
te s'elimina ja que encara que tots els alumnes han de seguir els mateixos passos per a realitzar les activi-
tats, els resultats obtinguts no s'asemblaràn en res. 

Referent a la proposta del TFM, es dona per assolits els objetius propossats, éssent el treball presentat un 
nou material docent innovador que facilita el procés d'ensenyament/aprenentatge en la gestió de projectes 
amb eines informàtiques i adaptat al nivell requerit pel Cicle Formatiu.  

El material presentat representa un esquema conceptual de la competència general del cicle (es detallen 
tots els processos, tasques, documentacions, etc.) matèria que s'imparteix a diferents Mòduls Professionals 
d'aquest Cicle Formatiu. 

Tot i que el material s'ha plantejat per a treballar el Mòdul Professional 6: Gestió de Projectes d'Instal·lacions 
de Telecomunicacions, també es pot fer servir com a base per a treballar alguns del Resultats d'Aprenentat-
ge del Mòdul Professional 14: Projecte de sistemes de Telecomunicacions i informàtiques. 

Conclusions 

La sensació general és de satisfacció de la feina realitzada, amb la creació del nou material he pogut apor-
tar part dels meus coneixements i experiència professional amb la finalitat de facilitar l'aprenentatge dels 
alumnes. 

El temp dedicat i el treball per la preparació de material docent quan no es troben publicacions (internet, 
llibres, etc.)  és intens ja que s'ha d'adequar amb un temari que s'ajusti a les necessitats del Cicle en concret 
i a les característiques del centre i de l'alumnat. 

Fins ara, depenent de com es plantegin les activitats amb l'eina MS Project suposava molta feina per al pro-
fessorat corregir un treball diferent per cada alumne.Amb aquest nou material docent es facilita la correcció, 
tot i que requerirà un cert domini en l'ús de l'eina informatica MS Project. 

He estat cómode treballant aquest TFM amb el Tutor de pràctiques al centre. Les seves explicacions i acla-
riments respecte a les pequliaritats, especificacions i característiques dels projectes ICT han esta claus per 
a poder realitzar aquest material docent i que sigui de profit per al curs que entra, al igual que per l'adaptació 
del material a la necessitat del alumnes. 

La utilitat el material fa que sigui un document viu que es pot anar ampliant/modificar, i que veig possible la 
seva utilització tant pel centre on s'ha desenvolupat com a altres possibles intervencions que jo com a pro-
fessor pugui dur a terme. 

Les pràctiques al centre, les aportacions del tutor i la realització del material ha fet plantejar-me la necessitat 
de millorar certs aspectes que en un inici no vaig tenir en compte, com són l'observació de l'alumnat, la de-
tecció de dificultats, l'adaptació del material i la metodologia al context i a l'alumnat, la motivació i la creació 
de material funcional i significatiu pels alumnes. 
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