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Resum 
 
La Finalitat del projecte Sensors, ha estat dissenyar un material docent que 
permeti capacitar als participants del curs en el funcionament i característiques de 
diferents tipologies de sensors, facilitant el desenvolupament mitjançant activitats 
pedagògiques no presencials. 
 
El projecte Sensors és un projecte Leonardo on han participat entitats de diferents 
països. Es va iniciar a l'any 2001 amb la recerca i identificació de les fonts 
d'informació que van servir com a punt de partida per al desenvolupament dels 
mòduls educatius sobre sensors. 
 
Es va elaborar i redactar el contingut del material docent en format multimèdia, 
estructurat en mòduls educatius i activitats pedagògiques no presencials i en 
diferents idiomes. 
 
Per a avaluar l'efectivitat i qualitat dels mòdul educatius es van realitzar nombroses 
sessions de prova entre grups d'estudiants de diferents branques de l'enginyeria, 
professionals i professors universitaris qui avaluaven els mòduls per mitjà de 
proves escrites i enquestes de satisfacció, posteriorment, els resultats de aquestes 
eren analitzats per a extreure conclusions i realitzar suggeriments. 
 
El resultat obtingut es va preparar en un CDROM i es va publicar la informació 
sobre el projecte en la pàgina web de cadascuna de les institucions participants, 
així com la pàgina web dedicada completament a aquest. 
 
Paraules clan 
 
Sensors Intel·ligents 
Busos de comunicacions 
Microelectrònica 
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EL PROJECTE 
 
1. Introducció 
 
La Finalitat del projecte ha estat traduir i dissenyar un material docent digital que 
permeti capacitar als participants del curs en el funcionament i característiques de 
diferents tipologies de sensors, facilitant el desenvolupament mitjançant activitats 
pedagògiques no presencials. 
 
Els objectius del projecte van ser els següents: 
 
-  Desenvolupar un material docent estructurat d’informació tècnica actualitzada de 
sensors amb la elaboració de mòduls educacionals de cada tipologia de sensors 
amb la seva  corresponen prova d’avaluació. 
 
-  Utilitzar de forma intensiva les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la 
informació: web, multimèdia, cd’s, suport bibliogràfic, etc. 
 
El projecte d’innovació docent utilitza el material desenvolupat al projecte 
Leonardo CZ/PP- 134026 entre els anys 2001 i 2003, que porta per títol: "Modular 
Courses on Modern Sensors". El promotor del projecte ha estat la següent 
institució: Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering (CTU-
FEE). La idea inicial del projecte és la de generar un curs modular sobre sensors 
industrials que permeti seguir-ho de forma semipresencial o a distància. 
 
2. Descripció 
 
Les fases d’implementació del projecte han estat: 
 
1. Selecció d’un curs per poder fer una prova pilot 
2. Adaptació i estructuració específica per la línia docent del curs. 
3. Estructuració i desenvolupament per a suport digital. 
4. Avaluació de tot el material desenvolupat i propostes de millora 
5. Traducció del material final desenvolupat 
6. Difusió dels resultats del projecte. 
 
Amb la informació recopilada es va portar a terme la redacció dels mòduls sobre 
sensors i es van realitzar successives avaluacions del material escrit, tant per part 
d'experts en els temes tractats com dels propis autors, amb la finalitat d'assegurar 
la qualitat i fidelitat dels continguts dels mòduls. 
 
A més es van realitzar dues reunions de seguiment amb la participació dels socis 
del projecte amb la finalitat d'intercanviar informació sobre els mòduls, resoldre 
problemes comuns, identificar dificultats, proposar idees en benefici del projecte, 
etc. 
 
Per a avaluar l'efectivitat i qualitat dels mòdul educatius es van realitzar nombroses 
sessions de prova entre grups d'estudiants de diferents branques de l'enginyeria, 



professionals i professors universitaris qui avaluaven els mòduls per mitjà de 
proves escrites i enquestes de satisfacció, posteriorment, els resultats de aquestes 
eren analitzats per a extreure conclusions i realitzar suggeriments. 
 
3. Resultats 
 
Els resultats obtinguts de la realització del projecte d'acord amb la proposta són: 
 
-  Un total de 11 Mòduls sobre sensors en Anglès (textos de nivell universitari): 
 
1. Sensors de Pressió 
2. Sensors Òptics 
3. Sensors de Cabal 
4. Buses de Sensors, i Sensors Intel·ligents 
5. Acceleròmetres i inclinómetres 
6. Sensors Químics i Biosensors 
7. Sensors de Nivell i Distància 
8. Sensors de Temperatura 
9. Giroscopis d'estat Sòlid i Navegació 
10. Sensors Magnètics 
11. Noves Tecnologies i Materials 
 
-  Diversos mòduls educatius preparats en l'idioma natiu dels socis participants 
(anglès, alemany, francès, castellà, txec, polac, grec, holandès i català), i d'acord a 
les necessitats específiques de cadascun d'ells. Els mòduls educatius comprenen 
presentacions, material didàctic, tests, etc. 
 
-  Mòdul educatiu en català: Busos de Comunicació Industrial 
 
-  Els següents mòduls educatius en castellà: 
 
* Introdución a los sensores 
* Sensores de presión 
* Sensores de temperatura 
* Sensores de posición y distancia 
* Medidores de caudal 
* Sensores inteligentes 
* Introducción comunicaciones 
* Buses de comunicación industrial 
 
-  CD-ROM de presentació del material educatiu resultant del projecte. 
 
 
 
 
4. Conclusions 
 



Tots els productes d'aquest projecte, és a dir, mòduls mestres, mòduls educatius i 
tests són recursos disponibles per a tots els socis, a més de molt valuosos com 
eines de formació per a estudiants universitaris, investigadors i professionals de 
l'enginyeria. 
 
El valor de la informació recopilada en aquest projecte es garanteix pel fet que el 
material educatiu desenvolupat ha estat provat pels socis en diferents institucions 
(escoles, universitats) i dintre del sector industrial. 
 
A més, s'ha realitzat una extensiva difusió dels resultats del projecte incloent 
informació en les pàgines web, conferències científiques, contacte amb clients i 
socis industrials. La informació sobre el projecte i els seus resultats també s'ha 
distribuït entre un gran nombre de professionals del sector universitari i industrial. 
 
De la realització d'aquest projecte es pot concloure que el material resultant, tant 
els onze mòduls sobre sensors, com el material educatiu desenvolupat a partir 
d'ells, són una font d'informació pràctica i actualitzada sobre la tecnologia més 
moderna en sensors, i en alguns casos referent a tòpics que no s'han publicat amb 
anterioritat. 
 
La disponibilitat dels mòduls en format digital fa que el desenvolupament de nou 
material educatiu sigui fàcil, completat a més per la presència de nombrosos gràfic 
i imatges, informació tècnica, així com d'enllaços útils amb fabricants i instituts de 
desenvolupament de sensors. 
 
La pàgina web del projecte conté, a més de la informació dels mòduls, un 
diccionari multilingüe i un glossari de termes relacionats amb sensors, el que la 
converteix en una font de consulta i de formació a distància que és accessible per 
a qualsevol persona interesada. 
 
Cal destacar que s'ha fet una àmplia difusió del projecte, a nivell europeu amb la 
presentació del projecte en esdeveniments internacionals sobre sensors, i la 
publicació d'articles i ressenyes sobre el projecte. 
 
5. Referències/Més informació 
 

- Llibre "mestre" en dos volums impresos amb la recopilació dels 11 Mòduls 
en anglès,disponible per consulta a les instal·lacions del Centre CIM. 

- Pàgina web amb la presentació del projecte, socis participants i el material 
educatiu generat (veure http://sensor.feld.cvut.cz). 

-    Enllaç amb la pàgina del projecte en la pàgina web del Centre    
CIM:http://www.centrecim.com/recerca/leonardo/SensorM.htm 

 
           -bibliografia, links 
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