
 
 

 
 
 

 

Annex del Treball de fi de màster 

 

Títol: Generació de recursos per a Formació Professional en un projecte d’habitatge 
domòtic 

   

 

Cognoms:   Andreu Garbayo      

Nom:    Lluís  

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

Especialitat: Formació Professional 

 

Director/a: Joan Puig Ortiz 

 

Data de lectura:  21 de juny de 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX  TFM en Formació de Professorat de Secundària                                 Lluís Andreu Garbayo 
 

Generació de recursos per a F.P. en un projecte d'habitatge domòtic  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX  TFM en Formació de Professorat de Secundària                                 Lluís Andreu Garbayo 
 

Generació de recursos per a F.P. en un projecte d'habitatge domòtic  3 

 

 

ANNEX 

 

I. RESULTATS APRENENTATGE, CRITERIS D'AVALUACIÓ I CONTINGUTS................................4 

II. PLÀNOLS DE VIVENDES PER A ELECTRIFICACIÓ BÀSICA I ELEVADA...................................9 

III. EXEMPLES D’ELECTRIFICACIONS............................................................................................15 

IV. PLÀNOLS DE PARETS A ESCALA 1/25......................................................................................20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEX  TFM en Formació de Professorat de Secundària                                 Lluís Andreu Garbayo 
 

Generació de recursos per a F.P. en un projecte d'habitatge domòtic  4 

 

I.RESULTATS APRENENTATGE, CRITERIS D'AVALUACIÓ I 
CONTINGUTS 

Mòdul professional 4: configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques 
UF 1: configuració d’instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis  
Durada: 82 hores  
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
1. Caracteritza instal·lacions i sistemes automàtics en edificis, analitzant-ne el funcionament i 
identificant els dispositius que els integren.  
Criteris d'avaluació  

1.1 Identifica l’estructura d’instal·lacions automatitzades per a edificis.  
1.2 Reconeix les aplicacions automàtiques en les àrees de confort, seguretat, gestió energètica i 
telecomunicacions.  
1.3 Defineix els diferents nivells d’automatització.  
1.4 Identifica les tecnologies aplicables a l’automatització d’habitatges i edificis, en funció del 
sistema de control emprat.  
1.5 Reconeix sensors, actuadors i receptors, el seu funcionament, les seves característiques 
tècniques i la seva aplicació.  
1.6 Reconeix tipologies de xarxes i mitjans de comunicació.  
1.7 Obté informació de la documentació tècnica de sistemes automàtics actuals.  
1.8 Investiga tendències en sistemes automàtics en habitatges i edificis.  
1.9 Consulta la normativa vigent.  

2. Determina les característiques dels elements dels sistemes emprats en una automatització 
domòtica, analitzant tecnologies i les seves aplicacions i descrivint els components que 
integren les instal·lacions.  
Criteris d'avaluació 

 2.1 Determina la tecnologia del sistema d’automatització a utilitzar, a partir de les condicions i 
requeriments de la instal·lació.  
2.2 Relaciona els elements del sistema amb la seva aplicació. 
 2.3 Identifica el funcionament i les característiques dels elements de les diferents tecnologies 
domòtiques.  
2.4 Relaciona els equips i materials amb les seves àrees d'aplicació. 
 2.5 Relaciona els elements de seguretat amb cada sistema. 
 2.6 Identifica en esquemes els elements de les instal·lacions.  
2.7 Identifica en esquemes i plànols les interconnexions entre les diferents àrees (confort, seguretat, 
gestió energètica i telecomunicacions).  

3. Caracteritza instal·lacions d'automatització en edificis i grans locals, implementant 
diferents sistemes i configurant-ne els elements.  
Criteris d’avaluació 

3.1 Identifica els avantatges de combinar diferents tecnologies. 
3.2 Reconeix instal·lacions automàtiques d'edificis o locals comercials.  
3.3 Estableix els paràmetres necessaris per combinar diferents tecnologies.  
3.4 Relaciona els equips i materials amb les seves àrees d’aplicació.  
3.5 Configura els elements d’interconnexió de tecnologies. 
3.6 Determina les aplicacions en àrees de confort, seguretat, gestió energètica i                                            
 telecomunicacions. 
3.7 Respecta les normes de compatibilitat electromagnètica.  
3.8 Reconeix les normes d’eficiència energètica.  
3.9 Determina el sistema de supervisió.  
3.10 Mostra iniciativa en la realització de les tasques proposades.  

4. Configura sistemes domòtics i immòtics, analitzant les tecnologies i característiques de la 
instal·lació i tenint en compte el grau d’automatització desitjat. 
Criteris d'avaluació  
4.1 Identifica el funcionament i les característiques de la tecnologia emprada (sistemes 
descentralitzats de bus, corrents portadors i sense fil, entre altres).  
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4.2 Identifica l’estructura de la instal·lació segons la tecnologia aplicada.  
4.3 Aplica tècniques de configuració de la instal·lació.  
4.4 Dimensiona els elements de la instal·lació.  
4.5 Dimensiona els elements de seguretat. 4.6 Selecciona els elements de la instal·lació en funció 
de la tecnologia que s'ha d'emprar.  
4.7 Configura mòduls de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions. 
 4.8 Aplica les normes de seguretat i compatibilitat electromagnètica en el disseny.  
4.9 Aplica instruccions tècniques del REBT i normativa d’eficiència energètica.  
4.10 Elabora documentació tècnica de les instal·lacions.  
4.11 Utilitza programes informàtics de disseny.  
4.12 Mostra autonomia en la realització de les tasques plantejades.  

Continguts 
1. Caracterització d’instal·lacions i dispositius d’automatització:  
1.1 Estructura de les instal·lacions automatitzades en habitatges. Criteris d’automatització.  
1.2 Àrees de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions. Aplicacions automàtiques.  
1.3 Nivells d’automatització. Nivells d’usuari. Automatització completa. Integració de sistemes 
automàtics en habitatges.  
1.4 Sistemes de control, depenent de la seva configuració i arquitectura.  
1.5 Tipus de senyals en un sistema de control: senyals digitals i analògics.  
1.6 Elements de la instal·lació automatitzada. Sensors, actuadors, dispositius de control i equips 
auxiliars.  
1.7 Principi de funcionament de sensors, actuadors i receptors que intervenen en les instal·lacions 
domòtiques.  
1.8 Tipologies de comunicació (bus, anell, estrella i malla, entre altres).  
1.9 Suports de comunicació amb cablejat existent, cablejat específic i sistemes sense fil, entre 
altres. Mitjans de comunicació.  
1.10 Característiques específiques dels sistemes automàtics. 
 1.11 Tecnologies aplicades a les instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis.  
1.12 Parts de la instal·lació. Bloc de potència. Bloc de control. Bloc de visualització.  
1.13 Noves tendències en sistemes automàtics per a habitatges i edificis.  
1.14 Instruccions tècniques del REBT (ITC-51).  
 
2. Determinació de les característiques dels elements dels sistemes domòtics:  
2.1 Sistemes tècnics aplicats a les instal·lacions domòtiques (sistemes descentralitzats de bus, 
corrents portadors i sistemes sense fil).  
2.2 Criteris de selecció d’elements i equips. Valors. Utilització i característiques de la instal·lació. 
Entorn i ús.  
2.3 Funcionament i característiques dels elements de la tecnologia aplicada.  
2.4 Dimensionament d’elements de seguretat. Proteccions. Interconnexió amb sistemes externs de 
seguretat.  
2.5 Simbologia aplicada als diferents sistemes.  
2.6 Interpretació de plànols i esquemes elèctrics d’instal·lacions domòtiques. 
 2.7 Interconnexions entre les àrees de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions. 
Compatibilitat de sistemes.  

3. Caracterització d’instal·lacions d’automatització en edificis i grans locals 
3.1 Instal·lacions automàtiques d'edificis o locals comercials. Elecció del sistema depenent de les 
característiques de la instal·lació.  
3.2 Paràmetres de control i gestió en edificis i grans superfícies.  
3.3 Comunicació de sistemes diferents: busos de comunicació domèstics. Busos industrials en 
instal·lacions d’edificis i grans locals. Cablejat estructurat.  
3.4 Configuració dels elements d’interconnexió de tecnologies. Configuració de sistemes. 
Interconnexió. Ajustos i parametrització.  
3.5 Combinació d’àrees de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions. Paràmetres 
bàsics de combinació: protocols de comunicació, tipus de senyals, entre altres. Estudis de viabilitat 
d’automatització d’àrees. Elements de connexió entre àrees.  
3.6 Normes de compatibilitat electromagnètica en automatització d’edificis.  
3.7 Normes d’eficiència energètica.  
3.8 Sistema de supervisió en edificis. Sistema supervisory control and data acquisition (SCADA). 
Sistemes propis.  
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4. Configuració de sistemes domòtics i immòtics:  
4.1 Selecció de la tecnologia emprada.  
4.2 Estructura de la instal·lació. Parts del sistema. Tècniques de configuració de la instal·lació.  
4.3 Selecció d’elements de la instal·lació.  
4.4 Dimensionament dels elements de seguretat propis del sistema.  
4.5 Connexió d'elements. Ajust d’elements.  
4.6 Configuració de mòduls de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions. Mòduls 
específics.  
4.7 Aplicació de normes de seguretat i compatibilitat electromagnètica.  
4.8 Elaboració de documentació tècnica.  
4.9 Utilització de programes informàtics de disseny.  
4.10 Aplicació de instruccions tècniques del REBT i de normativa d’eficiència energètica. 

 

Mòdul professional 2: tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques 
UF 3: instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis  
Durada: 75 hores  
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  

1. Planifica les fases del muntatge d'instal·lacions automàtiques en habitatges i edificis, 
tenint en compte el pla de muntatge i les especificacions dels elements i sistemes.  
Criteris d'avaluació  

1.1 Identifica les normatives d'aplicació en instal·lacions automàtiques per a habitatges i edificis.  
1.2 Identifica les fases de muntatge, en instal·lacions automàtiques per a habitatges i edificis, tenint 
en compte el pla de muntatge.  
1.3 Selecciona les eines i equips propis d'aquest tipus d'instal·lacions.  
1.4 Reconeix les especificacions de muntatge de sistemes i elements.  
1.5 Assigna recursos a les diferents fases de muntatge.  
1.6 Temporitza les fases de l'execució del muntatge.  
1.7 Documenta les fases de muntatge.  
1.8 Elabora proves de verificació i comprovació.  
1.9 Mostra iniciativa en la realització de les tasques proposades.  
 
2. Instal·la sistemes d'automatització en habitatges i edificis, realitzant operacions de 
muntatge, de connexió i d’ajust.  
Criteris d'avaluació  

2.1 Enumera el funcionament i les característiques tècniques dels diferents sistemes 
d'automatització.  
2.2 Identifica les tecnologies emprades en els sistemes.  
2.3 Estableix procediments de muntatge específics en cada un dels sistemes.  
2.4 Connecta elements de la instal·lació.  
2.5 Configura o programa els elements connectats.  
2.6 Instal·la els elements de seguretat propis de cada sistema.  
2.7 Combina aplicacions de confort, seguretat, gestió energètica i telecomunicacions.  
2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc 
elèctric) i de prevenció ambiental.  
2.9 Respecta les normes de seguretat i compatibilitat electromagnètica.  
2.10 Participa activament en l’equip de treball i contribueix a unes bones relacions interpersonals.  
 
3. Diagnostica avaries en instal·lacions automatitzades en habitatges o edificis, localitzant-hi 
la disfunció, identificant-ne les causes i aplicant protocols d'actuació.  
Criteris d'avaluació  

3.1 Identifica els punts crítics d'una instal·lació automatitzada en habitatges o edificis.  
3.2 Proposa possibles causes d'avaria.  
3.3 Defineix un protocol d'actuació per localitzar i solucionar avaries.  
3.4 Realitza les mesures oportunes per localitzar l'avaria.  
3.5 Proposa ajustos i altres punts de millora perquè no torni a produir-se l'avaria.  
3.6 Elabora registres d'avaries.  
3.7 Actua amb responsabilitat.  
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4. Realitza el manteniment predictiu i preventiu d'instal·lacions automàtiques d'edificis, 
aplicant el pla de manteniment i la normativa relacionada.  

Criteris d'avaluació  

4.1 Identifica les operacions de manteniment en instal·lacions automàtiques en habitatges i edificis.  
4.2 Planifica el manteniment preventiu.  
4.3 Elabora el procediment d'actuació per a cada tipus de sistema.  
4.4 Estableix els paràmetres bàsics que s'han de comprovar a la instal·lació.  
4.5 Determina els elements més usuals susceptibles de ser intervinguts. 
4.6 Substitueix elements de les instal·lacions automàtiques.  
4.7 Programa i ajusta elements i equips. 
4.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc 
elèctric) i de prevenció.  
4.9 Elabora documents de registre i l’arxiu històric d'avaries.  
4.10 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.  
 
Continguts  
1. Planificació del muntatge d'instal·lacions automàtiques en habitatges i edificis:  
1.1 Fases del muntatge específiques de les instal·lacions automàtiques.  
1.2 Eines i equips propis de les instal·lacions automatitzades en habitatges i edificis.  
1.3 Organització del muntatge de la instal·lació. Coordinació del muntatge de sistemes domòtics i 
immòtics. Normes d’aplicació. Precaucions. Normes de compatibilitat electromagnètica.  
1.4 Característiques específiques dels elements de les instal·lacions. Muntatge d’elements. 
Muntatge de canalitzacions. Muntatge del cablejat.  
1.5 Recursos humans i materials.  
1.6 Especificacions de muntatge.  
1.7 Temporització.  
 
2. Instal·lació i muntatge d'automatismes en habitatges i edificis: 
2.1 Aplicacions domòtiques i immòtiques.  
2.2 Àrees d'aplicació. Control d'accessos. Control d'il·luminació. Control de seguretat (intrusió, foc, 
gas i alarmes mèdiques, entre altres). Control de mecanismes. Control de climatització. Gestió de 
comunicacions. 2.3 Sensors. Receptors.  
2.4 Instal·lacions domòtiques amb corrents portadors. Procediments de muntatge, configuració i 
supervisió. Proves funcionals.  
2.5 Instal·lacions automatitzades d'habitatges amb autòmats programables. Procediments de 
muntatge, programació i supervisió.  
2.6 Instal·lacions domòtiques amb sistema BUS. Programació del sistema. Procediments de 
muntatge i supervisió. Proves funcionals (prova visual i prova de continuïtat del senyal, entre altres).  
2.7 Instal·lacions amb sistemes sense fil. Procediments de muntatge, configuració i supervisió. 
Processos de verificació de funcionament. Proves funcionals (prova visual i prova de continuïtat del 
senyal, entre altres).  
2.8 Implementació de tecnologies en sistemes immòtics.  
2.9 Connexió i ajust d'elements. Processos de verificació de funcionament.  
 
3. Diagnòstic d'avaries en instal·lacions automàtiques en habitatges i edificis:  
3.1 Determinació dels punts crítics de la instal·lació.  
3.2 Protocols d’actuació.  
3.3 Diagnòstic i localització d'avaries.  
3.4 Tècniques d'ajustos en sistemes automàtics, ajustos d'elements de protecció, ajustos d'elements 
programables, ajustos d'elements d'E/S.  
3.5 Registres d'avaries.  
3.6 Normes de qualitat en la localització d’avaries en les instal·lacions automatitzades en habitatges 
i edificis.  
 
4. Realització del manteniment predictiu i preventiu en instal·lacions automàtiques en 
habitatges i edificis:  
4.1 Operacions de manteniment en sistemes domòtics i immòtics.  
4.2 Manteniment de sistemes de comunicació en instal·lacions domòtiques i immòtiques.  
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4.3 Procediments d'actuació en el manteniment d'instal·lacions i sistemes automatitzats. 
Precaucions.  
4.4 Ajust d'elements i sistemes. Ajustos de programacions. Ajustos de mòduls d'E/S.  
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II. PLÀNOLS DE VIVENDES PER A ELECTRIFICACIÓ BÀSICA I 
ELEVADA 

 

Figura II.1. Habitatge de 72m2  

 

Figura II.2. Habitatge de 144m2 
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Figura II.3. Conjunt de quatre habitatges iguals de 72m2 
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Figura II.4. Conjunt de dos habitatges iguals de 144 m2 
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Figura II.5. Replà escala d'edifici quadrat de 18 metres de costat, amb escala central també 
quadrada de 6 metres de costat.  
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Figura II.6. Locals buits situats en un edifici quadrat de 18 metres de costat  
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Figura II.7. Aparcament d'un edifici de 24 metres de llarg i 18 metres de costat 



ANNEX  TFM en Formació de 

 

Generació de recursos per a F.P. en un 
 

III. EXEMPLES D'ELECTRIFICACIONS

 

Figura III.1. Exemple de l'IOC

Figura III.2. Exemple de l'IOC de col·locació de cables, punts de llums, endolls i enceses
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Figura III.2. Exemple de l'IOC de col·locació de cables, punts de llums, endolls i enceses 
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Figura III.3. Circuits d'un habitatge amb electrificació bàsica, per Schneider Electric, fabrican

Figura III.4. Exemple de c
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Figura III.3. Circuits d'un habitatge amb electrificació bàsica, per Schneider Electric, fabricant 

 

ircuits d'un habitatge amb electrificació bàsica de l'IOC 
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Figura III.5. Exemple de proteccions d'un habitatge amb electrificació elevada de l'IOC

Figura III.6. Exemple de circuits d'un habitatge amb electrificació elevada de l'IOC
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Figura III.5. Exemple de proteccions d'un habitatge amb electrificació elevada de l'IOC 

 

Figura III.6. Exemple de circuits d'un habitatge amb electrificació elevada de l'IOC 
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Figura III.7. Exemple de cablejat de les proteccions d'un habitatge amb electrificació bàsica 
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Figura III.8. Exemple de cablejat de les proteccions d'un habitatge amb electrificació elevada 

 

 

 

 

 



ANNEX  TFM en Formació de Professorat de Secundària                                 Lluís Andreu Garbayo 
 

Generació de recursos per a F.P. en un projecte d'habitatge domòtic  20 

 

IV.PLÀNOLS DE PARETS A ESCALA 1/25

 
Figura IV.1. Plànol de paret a escala 1/25 
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Figura IV.2. Plànol de paret a escala 1/25 
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Figura IV.3. Plànol de paret a escala 1/25 
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