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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

1 Introducció 
 

En els següents annexes es poden consultar totes les activitats que s’han dissenyat i 
programat per a dur a terme el desenvolupament de les competències d’àmbit comercial c) i d), 
marcades al currículum del cicle formatiu de grau mig de l’especialitat d’instal·lacions 
elèctriques i automatitzades (CFPM EE10) a la família d’Electricitat i Electrònica. Aquestes 
competències són:  

 c) Elaborar el pressupost de muntatge o manteniment de la instal·lació o equip. 
 d) Recopilar els recursos i mitjans per emprendre l’execució del muntatge o 

manteniment. 

Aquestes activitats estan planificades per a ser realitzades durant el curs del mòdul 
professional 02 Instal·lacions elèctriques d’interiors. A la taula 8 del document Memòria, es pot 
observar aquesta planificació. 

A les següents pàgines es pot veure la temporització, la programació, la fitxa de l’alumne i la 
rúbrica corresponent a cada activitat. 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

2 Recull d’activitats 
 

2.1 D1.1 Confecció d’un llistat de material 
 

Els alumnes hauran de realitzar una cerca de preus i característiques de diferents materials 
comuns utilitzats en les instal·lacions elèctriques a partir d’una font d’informació proposada pel 
docent.  

La finalitat d’aquesta activitat és confeccionar, mitjançant el grup–classe, una base de dades 
per a poder consultar diferents materials per a pressupostar una instal·lació en futures activitats 
en un mateix fitxer. 

Donada l’amplia quantitat d’elements i materials existents i el reduït temps de dedicació a 
l’activitat, aquesta es dividirà en diferents conjunts d’alumnes per a que cada grup realitzi una 
cerca diferent i que s’especialitzi en un tipus de material. Una vegada realitzada la recerca, a la 
següent sessió, els diferents grups explicaran, de manera breu a la resta dels companys, 
quines característiques han trobat i què han vist d’especial i destacat. 

D’aquesta manera, els alumnes treballaran i faran repàs de tots els continguts que s’han 
explicat i treballat a la UF1. A continuació es realitza un exemple de proposta amb la següent 
relació: 

Taula 1. Relació de tasques per grups. 

Distribució de grups 
Cerca de característiques i preus 

Associació de continguts treballats a la 
UF1 

Grup 1: Mecanismes 1.1 Tipus de mecanismes 
Grup 2: Receptors i accessoris d’enllumenat  1.2 Tipus de receptors 
Grup 3: Conductors elèctrics 1.3 Conductors elèctrics 
Grup 4: Dispositius de protecció 1.4 Dispositius de protecció 
 
Grup 5: Envolvents, caixes de derivació i 
quadres de distribució 
 

1.5 Tipus d’envolupants, quadres de 
distribució, caixes de derivació 

Grup 6: Elements de connexió en quadres i 
conductors. Sistemes d’identificació i 
etiquetatge. 

1.6 Elements de connexió en quadres i 
conductors 
 
1.7 Tipus d’elements d’identificació en 
quadres i conductors 

Grup 7: Tubs protectors 2.3 Tubs i canals protectors 
Grup 8: Canals protectores 2.3 Tubs i canals protectors 
Grup 9: Accessoris i fixacions 2.2 Sistemes d’instal·lació 
 

Els alumnes treballaran aquesta activitat a l’aula d’informàtica. Se’ls hi proporcionarà la font 
d’informació per a la seva consulta. El docent els hi concretarà a cada grup el que han de 
buscar al catàleg comercial i podrà resoldre els dubtes durant la sessió. 

Aquesta activitat es realitzarà de manera presencial. En cas que no es pugui acabar aquesta 
tasca a l’aula, ho hauran de realitzar de manera no presencial. 

Els diferents grups estaran formats entre 2-3 alumnes en funció del grup classe. 

Es donarà un termini d’entrega màxim en el qual tothom haurà de presentar la informació de la 
cerca. En cas que algun grup no presenti la seva informació, no podrà consultar les bases de 
dades de la resta de grups en properes activitats fins que no la presenti i estigui aprovada pel 
professor. 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
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S’utilitzarà el Google sheets de Google drive per a enregistrar la relació del material. D’aquesta 
manera permetrà el treball cooperatiu, en línia i de software d’ús lliure. Aquesta taula tindrà el 
següent aspecte i serà Standard per a la creació del fitxer comú de Base de Dades: 
 
Grup: ___ 
Nom dels alumnes:____________________________________ 
Cerca de característiques i preus de: ______________________ 
 
PARTIDA: _____________ 
 

Taula 2. Graella per a introduir els diferents materials i fer la base de dades 

     
Material Característiques Marca Unitat PVP (€) 
     
 
Observacions de la partida (aspectes a comunicar al grup-classe) 
 
Per a facilitar la comprensió dels alumnes i del lector, se’ls hi facilitarà el següent exemple: 
 
Grup: 3 
Nom dels alumnes: Alberto, Juan i Josep 
Cerca de característiques i preus de: Conductors elèctrics  
 
PARTIDA: Cables Lliure d’Halògens 
 

Taula 3. Exemple d’introducció d’un tipus de material    

Material Característiques Marca Unitat PVP (€) 
RZ1-K 0,6/1kV 3G 1,5mm2 DDDD ml 0.76 
 
 
PARTIDA: Cables PVC 
 

Taula 4. Exemple d’introducció d’un tipus de material 2   

Material Característiques Marca Unitat PVP (€) 
H07V-K 
450/750V 

1,5mm2  DDDD ml 0.25 

 
Observacions de la partida (aspectes a comunicar al grup-classe): 
Es troben diferències de preu €/ml al vendre el cable en rotllo de metre, de 50m i de 100m. 
S’identifica que el 3G i 5G es per a denominar mànega de 3 i 5 cables respectivament. 
 
 
A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Taula 5. Programació Activitat D1.1 

D1.1.- Confecció d’un llistat de material (setmana 2) 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA 
Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 

UF1. Equips, dispositius, materials i 
eines 

2h 

1  

1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 

1.7, 2.2, 2.3

1.1, 
1.2, 
1.3, 
1.4, 
1.5, 
1.6, 
1.7, 
1.8 

 

- Full d’observació 
de l’activitat a l’aula 
(Fop1). 
 
- Entrega de 
l’activitat  (Tpe1). 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

- Explicació de l’objectiu i de la 
motivació de l’activitat que hauran 
de realitzar els alumnes. 
Determinació del termini de 
lliurament del treball en grup.  
- Assignació de grups.                     
- Lliurament de l’enllaç per 
accedir a la documentació i 
realitzar la recerca i la fitxa de 
registre amb l’exemple tipus. 
(10min). 
- Realització de l’activitat a l’aula 
en grups de 2-3 alumnes. 
(Tpe1)(Fop1) (1h50min). 

 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 15% del full d’observació de l’activitat (Fop1) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 85% del treball de recerca (Tpe1) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica D1.1 – Full d’observació de l’activitat (Fop1) – [15%] 
Taula 6. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop1 

Criteri No assolit Assolit Pes

Assistència a classe 
L’alumne falta a classe de 
manera injustificada 

L’alumne està a classe 5 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a 
l’aula 

L’alumne es mostra participatiu i es 
comporta correctament a l’aula 

5 

Explicació dels 
resultats als 
companys 

L’alumne no explica de manera 
adequada els resultats als 
companys 

L’alumne realitza l’explicació dels 
resultats de manera clara i entenedora 
als companys  

5 

 
Rúbrica D1.1 – Treball de l’activitat (Tpe1) – [85%] 
Taula 7. Rúbrica fitxa Treball escrit Tpe1 

Criteri No assolit Assolit Pes

Identifica la funció dels 
materials d’una instal·lació 
elèctrica d’interior i descriu 
les seves característiques. 

No s’identifica correctament 
les denominacions del 
material, falten algunes 
característiques com el preu, 
la marca comercial i les 
unitats. 

S’identifica correctament 
les denominacions del 
material, característiques, 
preu, marca i unitats 

35 

Segueix el model de 
plantilla utilitzat. 

Els registres no respecten 
l’estructura proposada 

Els registres respecten 
l’estructura proposada 

30 

El grup realitza unes 
observacions adients al 
llistat de material 
encarregat per explicar-les 
al grup classe. 

Falten comentaris o no 
s’aporta cap observació 

Les observacions son 
adients i són positives per 
al grup classe 

20 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF1 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
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2.2 CD1.2 Confecció d’un petit pressupost 
 

A partir d’un esquema/foto d’una instal·lació elèctrica proposada pel docent (també es pot fer 
mitjançant una visita a una instal·lació real), els alumnes hauran de realitzar un llistat del 
material necessari per a realitzar-la així com el cost total del material. Finalment els alumnes 
hauran de fer una reflexió sobre els costos totals i parcials dels materials. 

Per a realitzar aquesta activitat, els alumnes hauran d’utilitzar la base de dades realitzada a 
l’activitat anterior D1.1 (en aquests moments aquesta Base de Dades estarà unificada i 
complerta). 

Al començament de la sessió, els diferents grups d’alumnes de l’activitat 1 explicaran a la resta 
de classe les observacions i detalls importants que han detectat e incorporat als seus registres 
de material. D’aquesta manera es practicarà l’aprenentatge cooperatiu entre els diferents 
equips de treball i el professor podrà aportar informació referent a l’activitat D1.1. 

A continuació, els alumnes treballaran en grups de 2-3 persones a l’aula d’informàtica. Aquesta 
activitat es realitzarà de manera presencial. En cas que no es pugui acabar aquesta tasca a 
l’aula, ho hauran de realitzar de manera no presencial.  
 
Al començament de l’activitat hauran de realitzar una cerca els alumnes a l’enllaç de l’ITEC per 
a realitzar la consulta de preu de la mà d’obra d’Ajudant per poder fer el pressupost. Aquesta 
activitat serà dirigida pel docent i d’aquesta manera coneixeran els alumnes aquesta eina 
telemàtica de consulta de preus referents a materials i temps d’instal·lació a la construcció. 
 
Per a la realització del pressupost, el professor facilitarà una taula on realitzaran el llistat de 
material necessari. Aquesta serà Standard entre els diferents grups a mode de realitzar una 
comparativa de resultats entre els diferents casos i modes d’instal·lació. 
 
Es donarà un termini d’entrega màxim en el qual tothom haurà de presentar el treball de 
l’activitat.  

A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents casuístiques de complexitat en funció de la capacitat de l’alumnat. 

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

 
Grup: ___ 
Nom dels alumnes:____________________________________ 
 

Enunciat del problema: 

Un amic ens pregunta si podries fer-li quatre números del que li costaria la realització de la 
següent instal·lació. Ell estaria disposat a pagar tot el material i el temps que dediquis a aquest 
treball. 

Es tractaria de realitzar una nova instal·lació elèctrica en una habitació de casa seva a partir 
d’una caixa de connexions existent fins a una nova pressa de corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Detalls de la instal·lació proposada 

 

1. Has revisat la caixa de connexions i veus que es de tipus superficial. Dins d’aquesta, arriba 
cable de 2,5mm2.  Les distancies que preveus des de la caixa de connexió fins al punt 
receptor és de 2m.  El teu amic et diu que li agradaria que realitzis la 
instal·lació,(escull una): 

□ sota tub en muntatge superficial (45min d’instal·lació) 

□ sota canal en muntatge superficial (1h d’instal·lació) 

□ sota tub en muntatge encastat. (el temps de realització de les regates, instal·lació i posterior 
cobriment és de 2h) 
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Dades per a realitzar el pressupost: 

Els teus honoraris com a Oficial de 1a electricista són de 23,12€/h. 

Com ho fas al teu amic, pactes amb ell de realitzar-lo a preu d’ajudant, més econòmic, però no 
ho saps ben bé quins és el preu €/h d’ajudant electricista. 

Per determinar el preu, cercarem a la WEB de l’ITEC http://itec.cat/nouBedec.c/bedec.aspx.  

Cercarem a l’Apartat A - Mà D’obra/ A0 - Mà d'obra empresarial / A01 - Mà d'obra individual/ 
A013 – Ajudants/ seleccionarem A013_01 - Ajudant (E) i seleccionarem el tipus d’especialitat 
d’ajudant, en aquest cas electricista. Per últim farem clic en llistar.  

2. Quin és el preu hora Ajudant?______ €/h. 
 

3. A continuació tens la següent taula per a preparar el pressupost. 

Taula 8. Graella per a emplenar el pressupost 

P R E SS U P OST               

Pos. Unitat.    Concepte       Quantitat PVP (€) Total (€)
         

1 H. Mà d’obra Oficial de 1ª (exemple) 1,00 23,12  23,12 

2 Ud. Material 1 (exemple) 13,00 1,00  13,00 

         

         

         

         

             

      
TOTAL 36,12€

 

4. Per últim, indica quines eines portaries per a treballar. 
 
 _________ 
 _________ 
 _________ 
 _________ 

 _________ 
 _________ 
 _________ 
 _________ 

 __________ 
 __________ 
 __________ 
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Complement 1 de l’activitat CD1.2: Resolució de la cerca del preu hora d’ajudant electricista 
a la web d l’ITEC: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Solució pautada per a trobar el preu/hora de l’ajudant electricista 
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Complement 2 de l’activitat CD1.2:  Altres tipus d’instal·lacions possibles per a presentar com 
alternatives a l’enunciat original. Diferents nivells de complexitat. 

Font d’informació de recursos: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena7/unidad_instalacione
s_electricas_indice.html 

Cas 2. Instal·lació de dos punts de llum mitjançant interruptor 

 

Figura 3. Detalls de la instal·lació alternativa 1 

Cas 3. Instal·lació de timbre mitjançant polsador 

 

Figura 4. Detalls de la instal·lació alternativa 2 
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A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 9. Programació Activitat CD1.2 

CD1.2.- Confecció d’un petit pressupost (setmana 4) 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts 
d’aplicació CA Instruments d’Avaluació

 

UF1. Equips, dispositius, materials i 
eines 

2h 

2 

2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 
2.7, 2.8 

2.1,  
2.2 

 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop2). 
 
- Entrega de l’activitat  
(Tpe2). 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

- Explicació de l’objectiu i de la 
motivació de l’activitat que hauran 
de realitzar els alumnes. 
Determinació del termini de 
lliurament del treball en grup. - 
Assignació de grups.(10min). 
- Sessió d’introducció al web de 
l’ITEC. Exemple de Cerca de 
preu hora Oficial de 1ª 
electricista.(20min). 
- Realització de l’activitat a l’aula 
en grups de 2-3 alumnes. 
(Tpe2)(Fop2) (1h 30min). 
 

 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 15% del full d’observació de l’activitat (Fop2) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 85% del treball de l’activitat (Tpe2) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica D1.2 – Full d’observació de l’activitat (Fop2) – [15%] 
Taula 10. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop1 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 5 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i es 
comporta correctament a l’aula. 

10 

 
Rúbrica D1.2 – Treball de l’activitat (Tpe2) – [85%] 
Taula 11. Rúbrica Treball escrit Tpe2 

Criteri No assolit Assolit Pes
Identifica eines i 
equips utilitzats en 
l’operació de 
muntatge. 

No identifica correctament o falta 
descriure les eines i equips 
destinats al muntatge. 

Identifica correctament les 
eines i equips destinats al 
muntatge. 

10 

Segueix el model 
de plantilla utilitzat.  

Els registres no respecten 
l’estructura proposada. 

Els registres respecten 
l’estructura proposada. 

20 

Prepara el material 
seguint les 
indicacions 
donades.  

No s’identifica correctament les 
denominacions del material, falten 
algunes característiques com el 
preu, la marca comercial i les 
unitats. 

S’identifica correctament les 
denominacions del material, 
característiques, preu, marca 
i unitats. 

55 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF1 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
 

 



12 
Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

2.3 D2.1 Previsió del material per a un habitatge d’electrificació bàsic 
 

A partir d’un croquis d’una instal·lació elèctrica proposada pel docent (també es pot fer 
mitjançant una visita a una instal·lació real), els alumnes hauran de realitzar un llistat del 
material necessari per a realitzar-la. 

Els alumnes hauran d’utilitzar la base de dades realitzada a l’activitat anterior D1.1. 

A continuació, els alumnes treballaran en grups de 2 persones a l’aula d’informàtica. Aquesta 
activitat es realitzarà de manera presencial. En cas que no es pugui acabar aquesta tasca a 
l’aula, ho hauran de realitzar de manera no presencial.  
 
Al començament de l’activitat, el docent determinarà quins recursos tenen  en l’activitat a partir 
de la fitxa de presentació. 
 
Tot i que el treball és en equip, l’apartat 4 de la fitxa es realitzarà de manera individual. Cada 
alumne ha d’explicar-se amb les seves paraules. També el treball escrit s’haurà de lliurar de 
manera individual encara que bona part del treball coincideixi amb la tasca del company. 
 
Es donarà un termini d’entrega inicial en el qual tothom haurà de presentar el treball. A mesura 
que passin els dies a partir de la data d’entrega els alumnes aspiraran a una nota màxima cada 
vegada menor fins a un 5 com a màxim al final dels 5 dies naturals consecutius a la data 
d’entrega inicial. 

A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents casuístiques de complexitat en funció de la capacitat de l’alumnat 
presentant més o menys facilitats a l’hora de resoldre el problema. 

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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Nom del l’alumne:____________________________________ 
 

Company amb qui formes el grup:________________________ 

 

Enunciat del problema: 

Els teus pares estan fent la reforma de l’apartament de la platja. Com saben que estàs fent 
estudis d’electricitat et volen encarregar que facis la reforma de la instal·lació elèctrica. 

Per començar has preguntat als teus pares com volen la distribució de les caixes de connexió, 
els diferents mecanismes d’enllumenat i presses de corrent i finalment has fet el següent 
croquis:  

 

Figura 5. Croquis de la instal·lació 

També, com la caixa general de maniobra i protecció de l’habitatge (CGMP) és molt antiga, la 
vols canviar. Has fet el següent esquema però et falten dades, no recordes quines proteccions 
ni quin cablejat has de seleccionar per a cada circuit. A més has escoltat que s’ha d’incloure 
una protecció contra sobretensions permanents i transitòries.  

L’apartament te actualment un subministrament monofàsic amb un ICP de 20A. 

 

 



14 
Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

 

Figura 6. Esquema unifilar del quadre elèctric de l’habitatge 

 

Has estat buscant per internet el reglament ITC-BT-25 i has trobat informació referent a aquest 
tema http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/rebt_guia.aspx i també has buscat al 
youtube i has vist l’enllaç http://youtu.be/CThzQNFQEbc en el qual pots veure en aquest vídeo 
com es munta un CGMP. 

 

1. Fes l’esquema unifilar de la instal·lació amb les dades que falten (protecció IGA 
(2P/xA), PIA(2P/xA), Diferencial (2P/xA/xmA), Dispositiu sobretensió, secció cable i 
diàmetre de tub que utilitzaries en cada circuit)  
 
 

2. Realitza la medició i el llistat de tots els elements que necessites per a realitzar la 
instal·lació. 

La instal·lació la ha començada a realitzar el paleta que els teus pares han contractat. 
Aquest però et demana que li marquis els punts del croquis per a realitzar les regates per a 
ficar el tub i les caixes de connexions. Una vegada fet el marcatge, ell preveu el següent 
metratge de tub per canalitzar el cable. 

 Tub diàmetre 16mm: 50m 
 Tub diàmetre 20mm: 100m 
 Tub diàmetre 25mm: 100m 

 

Després, fent una mica de reflexió, penses que amb el següent metratge de cable per a 
cada circuit tindràs suficient. 

 Circuit1: 100m 
 Circuit 2: 85m 
 Circuit 3: 12m 
 Circuit 4: 15m 
 Circuit 5: 10m 

Finalment, realitzes la següent taula amb les partides bàsiques que haurà de tindre el teu 
llistat de material per consensuar-ho amb els teus pares i si els hi sembla bé, anar al 
magatzem de subministres industrials per a demanar el material.  

Completa la taula següent amb les especificacions de material necessàries: 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Taula 12. Model de taula per a emplenar el material necessari 

MEDICIÓ.  
Llistat de material 

          

Pos. Unitat.   Concepte        Quantitat 

1 Ud. Polsador 

2 Ud. Timbre 

3 Ud. Caixes derivació 

4 Ud. Caixetins mecanismes 

5 Ud. Mecanismes 

9 ML  D Tub mm   

10 ML  Cable mm2   

11  Ud.  QGMP 

12 Ud.  Proteccions 

      

3. Explica a partir del següent catàleg comercial, com funciona el protector de 
sobretensió permanent per a instal·lar-lo al domicili i explicar-lo als teus pares (part 
individual). 

T’has estat informant i tens els següent enllaços per a poder explicar-ho amb les teves 
paraules. 

 Vídeo d’instal·lació.  
http://www.domoelectra.com/blog/como-instalar-protector-de-sobretensiones-
permanentes-transitorias-tutorial 
 

 Catàleg comercial Web CIRC PROTEC. http://www.cirprotec.com/es/Sobretensiones 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 13. Programació Activitat D2.1 

 
D2.1.- Previsió del material per a un habitatge  

d’electrificació bàsic (setmana 7) 
Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 

UF2. Instal·lacions elèctriques 
interiors en edificis d’habitatges 

3h 

1 i 2 

1.1, 1.4, 
1.8, 1.9, 

1.11, 1.13, 
2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 
2.6, 2.7, 
2.8, 2.9, 

2.10, 2.13 

 1.4, 
1.12, 
2.1, 
2.2, 
2.3 

 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop3). 
 
- Entrega de l’activitat. 
Cada alumne ha d’entregar 
la seva fitxa encara que es 
faci el treball en grup 
(Tpe3). 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

- Explicació de l’objectiu i de la 
motivació de l’activitat que 
hauran de realitzar els 
alumnes. Determinació del 
termini de lliurament del treball 
en grup. - Assignació de 
grups.(10min). 
- Realització de l’activitat a 
l’aula en grups de 2 alumnes. 
(Tpe3)(Fop3) (2h 50min) 
 

 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 15% del full d’observació de l’activitat (Fop3) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 85% del treball de l’activitat (Tpe3) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 

Rúbrica D1.2 – Full d’observació de l’activitat (Fop3) – [15%] 
Taula 14. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop3 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 5 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i es 
comporta correctament a l’aula. 

10 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Rúbrica D1.2 – Treball de l’activitat (Tpe3) – [85%] 
Taula 15. Rúbrica Treball escrit Tpe3 

Criteri No assolit Assolit Pes

Identifica cada un dels 
elements dins dels conjunt de 
la instal·lació i l’esquema 
unifilar. Realitza la previsió dels 
mecanismes u elements 
necessaris.  

No s’identifica 
correctament la 
simbologia de l’esquema. 
L’esquema unifilar no està 
ben realitzat. La previsió 
d’elements i mecanismes 
és incorrecta o falten 
coses. 

S’identifica correctament 
la simbologia de 
l’esquema i es realitza 
una previsió adient. 
L’esquema unifilar està 
ben realitzat. 

25 

Elabora i identifica materials i 
eines utilitzades en l’operació 
de muntatge. 

No s’identifica 
correctament o falta 
descriure materials i eines 
destinades al muntatge. 

Identifica correctament 
les eines i els materials 
destinats al muntatge. 

25 

Descriu els principis de 
funcionament dels mecanismes 
i receptors 

No descriu el 
funcionament del protector 
contra sobretensions 
permanents. 

Descriu el funcionament 
del protector contra 
sobretensions 
permanents amb claredat 
i enteniment. 

25 

El treball individual presenta 
una qualitat correcta 

El treball no està 
organitzat. Manca 
informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està organitzat. 
S’entén la informació i no 
presenta errors 
ortogràfics. 

10 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF2 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

2.4 CD2.2 Disbauxa a la comunitat de veïns 
 

A partir d’una situació problemàtica l’alumne haurà de proposar una solució a partir del 
coneixement que ha adquirit a la UF2. 

Per a realitzar aquesta activitat, els alumnes hauran d’utilitzar la base de dades realitzada a 
l’activitat anterior D1.1. 

Aquesta activitat es farà en parelles i es realitzarà de manera presencial. La entrega del treball 
serà individual. 
 
El docent proposarà el cas i donarà un termini d’entrega inicial en el qual tothom haurà de 
presentar el treball. A mesura que passin els dies a partir de la data d’entrega els alumnes 
aspiraran a una nota màxima cada vegada menor fins a un 5 com a màxim al final dels 5 dies 
naturals consecutius a la data d’entrega inicial. 
 
A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents casuístiques de complexitat en funció de la capacitat de l’alumnat 
presentant més o menys facilitats a l’hora de resoldre el problema. 

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Nom del l’alumne:____________________________________ 
 

Enunciat del problema: 

Arribant un dia a casa, quan entres a l’edifici et trobes una reunió de veïns els quals tracten el 
tema que la noia de la neteja es queixa que sempre que connecta l’aspirador al pati de la finca 
deixa d’anar l’enllumenat i les presses de corrent monofàsiques comunitàries.  

Aquesta situació comenten que s’ha originat ocasionalment i que coincideix sempre amb dies 
de pluja. 

Et pares i escoltes que volen trobar una situació. Com entens del tema i actualment a la UF2 ho 
estàs tractant, proposes trobar una solució per solucionar aquest problema. 

Investigues una mica i el dispositiu que es dispara en el quadre elèctric de la comunitat és el 
diferencial. Dones un cop d’ull a l’endoll problemàtic que es troba al pati de la finca, lloc on 
connecta la dona de la neteja l’aspirador i et trobes la següent situació. 

 

Figura 7. Detalls ubicació del receptor 

Les presses de corrent estan situades a 30 cm del terra però fora del teulat. Presenten un estat 
deteriorat. El terra presenta símptomes d’humitat. Detectes que el conducte baixant d’aigües 
pluvials passa molt a prop d’aquest. El circuit arriba a l’endoll a partir d’una tub encastat en 
obra. 

Obres la caixa d’endolls de tipus superficial i els cables són una mica vells però estan en bon 
estat. Possiblement per causa de la humitat s’ha deteriorat la connexió amb la presa de corrent. 

El quadre general de la comunitat es troba dintre de la finca a 12 metres de distancia respecte 
aquest endolls. 

Tasques a realitzar: 

1. Explica les possibles causes que originen aquest problema.  
 

2. Digues quines propostes faries a la comunitat per a solucionar aquest problema. 
 

3. De la opció més correcte que pensis, fes un pressupost ràpid per indicar quant els hi 
costaria la solució.  
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Taula 16. Exemple de pressupost 

P R E SS U P OST               

Pos. Unitat.    Concepte       Quantitat PVP (€) Total (€)
         

1 H. Mà d’obra Operari (exemple) 1,00 23,12  23,12 

2 Ud. Material 1 (exemple) 13,00 1,00  13,00 

             

      
TOTAL 36,12€

 
Al pressupost utilitza el preu €/h d’Oficial de 2ª i sense considerar l’IVA. 
 
 
 
Taula 17. Pressupost per emplenar 

P R E SS U P OST               

Pos. Unitat.    Concepte       Quantitat PVP (€) Total (€)
         

             

      
TOTAL  €
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 18. Programació de l’Activitat CD2.2 

 

CD2.2.- Disbauxa a la comunitat de veïns (setmana 13) 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA 
Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 

UF2. Instal·lacions elèctriques 
interiors en edificis d’habitatges 

2h 

3 
3.2, 3.3, 
3.4, 3.8  

3.2, 
3.5 

 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop4). 
 
- Entrega de l’activitat. 
Cada alumne ha d’entrega 
la seva encara que es faci 
el treball en grup (Tpe4). D

es
cr

ip
ci

ó
 

- Explicació de l’objectiu i de la 
motivació de l’activitat que 
hauran de realitzar els 
alumnes. Determinació del 
termini de lliurament del treball 
de l’activitat.(10min). 
- Realització de l’activitat a 
l’aula en grups de 2 alumnes 
(1h 20min). (Tpe4) (Fop4) 
-Resolució de l’exercici a 
classe posta en comú de les 
diferents alternatives. 
(Fop4)(30min). 

 
 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 15% del full d’observació de l’activitat (Fop4) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 85% del treball de l’activitat (Tpe4) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica CD2.2 – Full d’observació de l’activitat (Fop4) – [15%] 
Taula 19. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop4 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 5 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i 
es comporta correctament a l’aula. 

5 

Raona la seva 
proposta 

L’alumne no raona correctament la seva 
proposta i no explica els motius de la seva 
decisió. 

L’alumne raona la seva proposta i  
explica els motius de la seva 
decisió. 

5 
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Rúbrica CD2.2 – Treball de l’activitat (Tpe4) – [85%] 
Taula 20. Rúbrica Treball escrit Tpe4 

Criteri No assolit Assolit Pes

Proposa hipòtesis 
raonades de les possibles 
causes d’avaria i la seva 
repercussió a la instal·lació  

No s’identifica correctament 
la simbologia de l’esquema. 
L’esquema unifilar no està 
ben realitzat. La previsió 
d’elements i mecanismes és 
incorrecta o falten coses. 

S’identifica correctament la 
simbologia de l’esquema i 
es realitza una previsió 
adient. 
L’esquema unifilar està ben 
realitzat. 

25 

Proposa mesures de 
manteniment que cal 
realitzar a la instal·lació 

No descriu el funcionament 
del protector contra 
sobretensions permanents. 

Descriu el funcionament del 
protector contra 
sobretensions permanents 
amb claredat i enteniment. 

25 

Elabora i identifica 
materials i eines utilitzades 
en l’operació de muntatge i 
manteniment. 

No s’identifica correctament 
o falta descriure materials i 
eines destinades al 
manteniment. 

Identifica correctament les 
eines i els materials 
destinats al manteniment. 

25 

El treball individual 
presenta una qualitat 
correcta 

El treball no està organitzat. 
Manca informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està organitzat. 
S’entén la informació i no 
presenta errors ortogràfics. 

10 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF2 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
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Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

2.5 CD3.1 Instal·lació de nova màquina al local d’ús industrial 
 

A partir d’un cas proposat pel docent, l’alumne haurà de realitzar solució a partir del 
coneixement que ha adquirit a la UF3. 

Per a realitzar aquesta activitat, els alumnes hauran d’utilitzar la base de dades realitzada a 
l’activitat anterior D1.1. 

Aquesta activitat serà individual i es realitzarà de manera presencial. 
 
El docent proposarà el cas i donarà un termini d’entrega inicial en el qual tothom haurà de 
presentar el treball. A mesura que passin els dies a partir de la data d’entrega els alumnes 
aspiraran a una nota màxima cada vegada menor fins a un 5 com a màxim al final dels 5 dies 
naturals consecutius a la data d’entrega inicial. 
 
A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents casuístiques de complexitat en funció de la capacitat de l’alumnat 
presentant més o menys facilitats a l’hora de resoldre el problema. 

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

Nom del l’alumne:____________________________________ 
 

Company amb qui formes el grup:________________________ 

 

Enunciat del problema: 

Reps la trucada d’un client que treballa en un taller (local destinat a ús industrial) i que 
necessita que li realitzis la connexió d’una màquina nova, que ha adquirit recentment, a un 
subquadre elèctric proper. Et demana que li donis una ullada a la instal·lació actual i que li 
realitzis una oferta econòmica del que costaria dur a terme la nova instal·lació. 

Quan realitzes la visita prens les següents notes a partir del que el client et comenta. El 
subquadre existent ubicat al punt A està a una distancia de 12 metres respecte el punt B. El 
client vol que realitzis la instal·lació sota tub en muntatge superficial en paret. En aquest últim 
s’instal·larà una presa de corrent trifàsica de 3P+N+T (aquesta s’ha d’ubicar a la paret a 1,6m 
d’alçada. Com l’equip nou que s’instal·larà ocasionalment es mourà de lloc, el client vol que 
instal·lis una mànega flexible de 3m amb un connector en un dels extrems per així poder 
connectar/desconnectar en cas necessari de la pressa de corrent (l’altre extrem de la mànega 
es connectarà directament als bornes de connexió de l’equip). 

A continuació es pot veure el croquis que has realitzat a la visita amb els comentaris següents. 

 

Figura 8. Croquis de la proposta de la nova instal·lació  

Per determinar si l’equip es pot connectar al Subquadre secundari existent, preguntem al client 
quina potencia té aquest. Ell explica que l’equip te una potència de 15kW i FdP de 0,85.   

A continuació dones una ullada al subquadre secundari i després d’examinar-lo, veus a partir 
del cable d’alimentació que prové del quadre principal, que hi ha un subministrament trifàsic i 
que hi ha una previsió de potència de reserva de 20kW. 
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d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

 

Figura 9. Detall del subquadre elèctric secundari existent 

Per tant, veus que no cal modificar la línia d’alimentació d’aquest subquadre. No obstant, li 
comentes al client que has d’incorporar en aquest subquadre un magnetotèrmic per 
protegir el nou tram de línia que instal·laràs fins al nou equip. També, veus convenient instal·lar 
un diferencial independent per a aquest equip amb una selectivitat de 300mA. 

 

Tasques a realitzar: 

1. Fes el càlcul de la línia per poder determinar la secció de la línia de subministrament a 
l’equip (indica la Intensitat Màxima, la secció i la caiguda de tensió respectant la 
permesa per normativa). Tingues en comte la distància màxima Tram A – C (veure al 
croquis).  Nota: Hi ha una CDTacumulada de 1,3% en els trams anteriors (aigües amunt) al 
subquadre secundari. 
 

2. Determina quines característiques tindran les proteccions magnetotèrmica i diferencial 
necessàries per a protegir la línia. 
 

3. Descriu quines consideracions has de tindre en compte respecte al material que has 
d’instal·lar a nivell normatiu (REBT).   
 

4. Realitza el pressupost per indicar quin cost té realitzar la nova instal·lació amb el 
material que pensis necessari.  
 
Al pressupost utilitza el €/h següent (cerca al web de l’ITEC): 
 

 8h de treball d’Oficial electricista de 1ª. 
 8h de treball d’Ajudant electricista. 

 
Inclou 45€ en concepte de despesa per desplaçament 
 
El benefici (B) sobre el cost fix que vol guanyar l’empresa és de 15%. 
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Taula 21. Model d’exemple de pressupost a utilitzar 

 

Oferta Nº: P-001 Taller Juan SL 

Data: xx/xx/xx Avda. Burgos, s/n 

CLIENTE Nº: 000001 08018 Barcelona (Barcelona) 

                     

Descripció                  
                     
Segons la seva demanda, a continuació es descriu el subministrament i instal·lació de…... 

 

P R E SS U P OST                

Pos. Unitat.   
Concept

e  
      Quantitat PVP (€) Total (€) 

Total (€) 
+ [B(15%)] 

          

1 H. Mà d’obra Operari (exemple) 1,00 23,12 23,12 26,58

2 Ud. Material 1 (exemple) 13,00 1,00 13,00 14,95

              
 

       
TOTAL 41,54€

 
 

 
Aquest pressupost es vàlid per 2 mesos 

S’exclou Tipus de pagament 

L’IVA 25% a l’acceptació d’aquest pressupost 
Tot el que no estigui inclòs en aquest 
pressupost 55 % a la entrega de materials 

Permisos i legalitzacions 
Resta al finalitzar 
l’obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna només visible per a l’instal·lador. [Cost del material i mà d’obra] 

Columna amb el 
benefici inclòs 



27 
Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 

A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 22. Programació de l’activitat CD3.1 

 

CD3.1.- Instal·lació de nova màquina al local d’ús industrial (setmana 18) 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA 
Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 
UF3. 
Instal·lacions 
elèctriques en 
locals, 
oficines i 
indústries 

3h 

1 i 2

2.3, 2.5 
2.6, 2.8, 

2.12, 2.13, 
2.15, 2.17 

1.12, 
1.13, 
2.3, 
2.11 

 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop5). 
 
- Entrega de l’activitat. 
Cada alumne ha d’entregar 
el seu treball individual  
(Tpe5). 

D
es
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ip
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- Explicació de 
l’objectiu i de la 
motivació de l’activitat 
que hauran de 
realitzar els alumnes. 
Explicació aspectes 
tòrics d’un pressupost. 
Determinació del 
termini de lliurament 
del treball de 
l’activitat.(15min). 
- Realització de 
l’activitat. Treball 
individual de l’alumne 
(1h45min). (Tpe5) 
-Resolució de 
l’exercici a classe en 
una sessió posterior a 
la data de lliurament 
del treball individual. 
Posta en comú de les 
diferents alternatives. 
(Fop5)(45min). 
 

 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 5% del full d’observació de l’activitat (Fop5) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 95% del treball de l’activitat (Tpe5) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica CD3.1 – Full d’observació de l’activitat (Fop5) – [15%] 
Taula 23. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop5 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 10 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i es 
comporta correctament a l’aula. 

5 
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Rúbrica CD3.1 – Treball de l’activitat (Tpe5) – [85%] 
Taula 24. Rúbrica Treball escrit Tpe5 

Criteri No assolit Assolit Pes
Realitza els càlculs de la instal·lació 
correctament. 

No realitza els càlculs 
correctament. 

Realitza els càlculs 
correctament. 

20 

Identifica correctament el tipus de 
protecció a partir dels càlculs 
realitzats. 

No identifica 
correctament el 
material. 

Identifica 
correctament el 
material. 

10 

Resol satisfactòriament els problemes 
que es presenten.Compleix amb el 
tipus de material més adient per a 
cada part de la instal·lació segons el 
REBT. 

No identifica 
correctament el 
material més idoni per 
a la instal·lació 
proposada. 

Identifica 
correctament el 
material més idoni per 
a la instal·lació 
proposada. 

20 

Elabora la llista de materials i el 
pressupost corresponent a la solució 
adoptada amb suport informàtic. 

L’elaboració del llistat 
de materials i el 
pressupost no és 
correcte o manca 
informació. 

L’elaboració del llistat 
de materials i el 
pressupost és 
correcte. 

25 

El treball individual presenta una 
qualitat correcta. 

El treball no està 
organitzat. Manca 
informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està 
organitzat. S’entén la 
informació i no 
presenta errors 
ortogràfics. 

10 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF3 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
 

2.6 CD3.2 Manteniment d’un garatge 
 

A partir d’un cas proposat pel docent, l’alumne haurà de proposar diferents mesures de 
manteniment que cal realitzar en cada circuit o element de la instal·lació. Haurà d’aplicar el 
coneixement que està adquirint a la UF3. 

Aquesta activitat es realitzarà a l’aula d’informàtica i es realitzarà de manera cooperativa en 
grups de 4 alumnes.  
 
El docent proposarà l’activitat i es desenvoluparà aquesta a classe. Amb els resultats obtinguts, 
cada alumne haurà de lliurar un informe individual amb les conclusions de cada apartat. 
Per a la entrega d’aquest informe, es donarà un termini inicial en el qual tothom haurà de 
presentar el treball. A mesura que passin els dies a partir de la data d’entrega els alumnes 
aspiraran a una nota màxima cada vegada menor fins a un 5 com a màxim al final dels 5 dies 
naturals consecutius a la data d’entrega inicial. 
 
A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents casuístiques de complexitat en funció de la capacitat de l’alumnat 
presentant més o menys facilitats a l’hora de resoldre el problema. 

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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Nom del Grup:_______________________________________ 
 
Nom del l’alumne:____________________________________ 
 

Enunciat del problema: 

L’administrador de finques amb qui treballes ocasionalment, té uns clients que volen canviar 
d’empresa per a realitzar les tasques de manteniment elèctric del pàrking de la comunitat de 
veïns d’un edifici. Volen que els facis una oferta econòmica del que els hi costaria realitzar el 
manteniment preventiu al llarg de l’any. 

Abans de començar a preparar la oferta econòmica, realitzes una visita al pàrking amb 
l’administrador de finques i el president de la comunitat de veïns. Prens dades, i tens la sort de 
que et faciliten l’esquema unifilar i els plànols de la instal·lació. Amb això pots saber l’abast dels 
treballs de manteniment que hauràs de realitzar com del temps de mà d’obra que hauràs 
d’invertir i l’equipament que hauràs d’emprar. Són els següents: 
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Observa en aquest vídeo com funciona el següent quadre elèctric: 
https://www.youtube.com/watch?v=C1OYzW37IK0  
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Plànol planta del pàrking: 
           Detall 1 

 

Figura 11. Plànol del pàrking 

 

* Ubicació quadre elèctric garatge. 

*
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Detall 1 

 

 

Figura 12. Plànol de detall 1 
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Una vegada revisada la documentació, has de fer el següent: 

1. Com no sabem quina es la potencia instal·lada, determina la potència instal·lada que te 
la instal·lació a partir de l’IGA de l’esquema unifilar. 
 

2. En el cas que el garatge tingui 8 places d’aparcament i es considera un local amb risc 
d’incendi. ¿Segons la ITC-BT-05 Cada quants anys s’ha de realitzar inspeccions 
periòdiques?  
 

Explica que succeiria en el cas que el garatge hagués tingut un total de 26 
places d’aparcament. ¿Cada quants anys s’ha de realitzar una inspecció 
periòdica segons el marcat per indústria?  
 

3. Realitza un llistat d’avaries que et pots trobar en una instal·lació elèctrica d’un garatge. 
 

 
4. Tornant al cas que tenim que treballar, Omple segons la taula següent: 

a. Fes un llistat dels elements de la instal·lació en els quals hauries de realitzar el 
manteniment.  

b. Indica la periodicitat i quina acció realitzaries per fer la revisió.  
c. Indica si has de realitzar alguna acció segons criteris marcats en el REBT.  
d. Finalment digues el temps total emprat. 

 

Taula 25. Taula d’exemple per a emplenar les tasques 

Element 
Tasca de 
manteniment 

Període 
M/T/A 

Equip emprat T(h) 

Quadre 
elèctric 
(exemple) 

Inspecció visual de 
l’envolvent de la 
caixa i la porta 

T - 0,01 

Comprovar estat 
intern del quadre. 
Absència de pols 

T Aspirador 0,1 

Omplir Omplir Omplir Omplir  

 

Temps total emprat:_____ 

Nota. Al Complement de l’activitat CD3.2 teniu una guia a mode d’exemple de què accions de 
manteniment podeu realitzar:  
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5. Omple el següent contracte de manteniment i el seu annex  

 

Contracte de Manteniment Preventiu 

 

Titular de la instal·lació: _______________________ 

Administrador de finques: ______________________ 

Nº de contracte: ______________________________ 

Import total quota anual (Sense IVA): ____________ 

 

Reunits: 

 D’una part: Nom titular/president comunitat veïns 
 

 Per l’altra part: Nom empresa mantenidora  

 

Exposen:  

Que estan interessats en contractar el manteniment preventiu de la instal·lació elèctrica 
del garatge a la direcció indicada en el contracte i segons les condicions reflectides a 
l’annex, 

 

 

(Signatura)     (Signatura) 

 

Conforme Client:     Conforme:  

Nom client     Nom empresa mantenidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
Desenvolupament d’activitats de l’àmbit comercial a partir de continguts curriculars del cicle formatiu 
d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10) 
 

 

Annex del Contracte de manteniment preventiu 

Article 1. Interval de revisions: 

Es realitzarà la revisió de la instal·lació un cop cada xx dies (x vegades a l’any). 
Extreure aquesta dada del temps total emprat de les tasques que tindrem que realitzar 
a l’apartat 3), per a una correcta conservació de la instal·lació. 

Article 2. Treballs a realitzar: 

 Es procedirà a la inspecció visual de ____________ 
 Es procedirà a la comprovació de_______________ 
 Es procedirà a la neteja de____________________ 
 Es procedirà a la substitució de________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 
 _________________________________________ 

Article 3. Actuació: 

Si es detecta alguna avaria que posi en perill la seguretat dels usuaris o petits 
materials, es procedirà al seu canvi immediatament. 

Si l'avaria és important i amb un cost elevat. es procedirà a informar mitjançant un 
pressupost i posterior reparació després de ser acceptat el pressupost per la comunitat. 

Article 4. Preus: 

Els preus hora són: 

o Oficial electricista de 1ª: ___________€  
o Ajudant electricista:   ___________€ 

 
 Els preus esmentats anteriorment no inclouen l’IVA. taxes, tributs o impostos que 

en el seu moment els substitueixin o modifiquin o uns altres de nova creació, que 
seran a càrrec del client. 

Article 5. Cobertura general: 

 La mà d'obra no es facturarà en les avaries que provinguin del desgast, es 
facturarà el cost del material emprat. 

 La mà d'obra i materials es facturaran en el cas d’automatismes, manipulació, acte 
vandàlic o mala utilització. 

 Queda exclòs dins de la cobertura d'aquest contracte els treballs que es poguessin 
realitzar en caps de setmana i dies festius. 

 Queda exclòs dins de la cobertura d'aquest contracte els treballs que es poguessin 
realitzar fora de l'horari de 7:00h a 19:00h de dies laborables. 

 El temps d'actuació per a la reparació, després de l'avís serà com a màxim de 48 
hores, no es comptabilitzen dissabtes ni festius. 

 Les trucades seran ateses tots els dies, inclusivament festius. 
 

Article 6. Documentació: 

 En cada revisió es realitzarà un Informe Tècnic, amb totes les parts revisades i 
sotmeses a prova. 
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 Es lliurarà una còpia al propietari o administrador per certificar que tots els sistemes 
funcionen correctament i que tots els seus components elèctrics treballen dins de la 
normalitat. 

 Es col·locarà un adhesiu en la instal·lació amb el dia de la revisió, numero de sèrie 
i operari que l'ha realitzat. 

Article 7. Cobertura legal: 

 La nostra empresa disposa dels certificats dels òrgans notificats pel Ministeri 
d'Indústria per a la correcte realització del manteniment preventiu. 

 Disposem d'una pòlissa de responsabilitat civil en instal·lacions i muntatges amb 
cobertura en cas de negligència. 

 El personal responsable de l'execució del manteniment està degudament format i 
preparat per a realitzar amb seguretat els treballs de revisió i verificació de la 
instal·lació elèctrica. 

Article 8. Facturació 

 El pagament de les quotes anteriorment indicades es realitzaran a 30 dies a data 
de la factura. 
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A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 26. Programació Activitat CD3.2 

 

CD3.2.- Manteniment d’un garatge (setmana 22) 
Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 

UF3. Instal·lacions elèctriques en 
locals, oficines i indústries 

3h 

3 

3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 
3.5, 3.6, 

3.7 

3.2, 
3.3, 
3.5, 
3.9 

 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop6). 
 
- Entrega de l’activitat. 
Cada alumne ha d’entregar 
la seva fitxa individual 
encara que es faci el treball 
en grup (Tpe6). 
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- Explicació de l’objectiu i de 
l’activitat que hauran de 
realitzar els alumnes. 
Determinació de la planificació 
de la sessió i del termini de 
lliurament de l’informe de 
l’activitat. (10min). 
- Realització de l’activitat. 
Treball cooperatiu. 
Temporització estimada per al 
treball en grup: 
Apartat 1. 10min 
Apartat 2. 10min 
Apartat 3. 15min 
Apartat 4. 45min 
Apartat 5. 30min 
 
-Posada en comú de les 
propostes de cada grup i 
comentaris del professor a 
mesura que es realitzen les 
activitats(15min). (Fop6) 
 
-Treball de l’alumne. 
Realització de fitxa per a 
lliurament individual (45min). 
(Tpe6) 

 
 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 15% del full d’observació de l’activitat (Fop6) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 85% del treball de l’activitat (Tpe6) [qualitat 
del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica CD3.2 – Full d’observació de l’activitat (Fop6) – [15%] 
Taula 27. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop6 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 10 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i es 
comporta correctament a l’aula. 

5 
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Rúbrica CD3.2 – Treball de l’activitat (Tpe6) – [85%] 
Taula 28. Rúbrica Treball escrit Tpe6 

Criteri No assolit Assolit Pes
Realitza els càlculs de la 
instal·lació correctament  

No realitza els càlculs 
correctament. 

Realitza els càlculs 
correctament. 

10 

Demostra coneixement 
suficient de la reglamentació 
aplicable al manteniment 
d’instal·lacions elèctriques 
d’interiors. 

No identifica correctament 
la reglamentació amb les 
tasques de manteniment 
proposades. 

Identifica correctament la 
reglamentació amb les 
tasques de manteniment 
proposades. 

10 

Formula hipòtesis raonades de 
les possibles causes i la seva 
repercussió en la instal·lació  

No raona les diferents 
hipòtesis de fallada 
d’elements de la 
instal·lació. 

Raona correctament les 
diferents hipòtesis de 
fallada d’elements de la 
instal·lació. 

10 

Proposa mesures de 
manteniment en cada circuit o 
element de la instal·lació 

No proposa mesures de 
manteniment adequades 
per a cada circuit o 
element de la instal·lació. 

Proposa mesures de 
manteniment adients per 
a cada circuit o element 
de la instal·lació. 

25 

Realitza el contracte de 
manteniment 

No emplena el document o 
ho realitza de manera 
incorrecta. Falten dades. 

Emplena el document de 
manera correcta. 

20 

El treball individual presenta 
una qualitat correcta 

El treball no està 
organitzat. Manca 
informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està organitzat. 
S’entén la informació i no 
presenta errors 
ortogràfics. 

10 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF3 a determinar per l’equip 
docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-aprenentatge. 
 
 

Complement 1 de l’activitat CD3.2: 

Taula 29. Base de Dades amb tasques de manteniment en instal·lacions elèctriques 

Nº Tasca de manteniment Període Normativa Observacions 

1 Caixa general de protecció Anual - - 

1.1 
Cablatge i connexions - ITC-BT-13 

Comprovació de les 
connexions 

1.2 
Caixa, porta i pany - ITC-BT-13 

Comprovació de l’estat de 
la protecció 

2 Derivació Individual Anual - - 

 

2.1 
 

Conductors i aïllament 

 

- 

ITC-BT-15 

ITC-BT-19 

EN 61557-2 

Comprovació resistència 
dels conductors 

2.2 
Tubs, canalitzacions i fixacions - 

ITC-BT-19 

 

Bon estat de la protecció i 
les fixacions 

2.3 
Connexions - ITC-BT-24 

Comprovació de les 
connexions 
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3 Quadre de comandament i 
protecció 

Trimestral - - 

3.1 Caixes i tapes de mòduls - ITC-BT-17 Bon estat de la protecció 

3.2 Fusibles - ITC-BT-22 Comprovació visual  

 

3.3 

 

Interruptors i disjuntors 

 

- 

ITC-BT-22 

ITC-BT-24 

Comprovació de la 
intensitat d’accionament 
de les proteccions 

3.4 
Contactors i Relés - - 

Comprovació del 
funcionament 

3.5 
ICPM i la seva verificació oficial - 

ITC-BT-17 

ITC-BT-24 

Comprovació de la càrrega 
de la instal·lació 

3.6 
IGA - 

ITC-BT-17 

ITC-BT-24 
Comprovació del calibrat 

3.7 
Diferencials i les seves 
sensibilitats 

 

- 

ITC-BT-24 

EN 61557-6 

Comprovació de la 
intensitat d’accionament 
de les proteccions 

 

3.8 

 

Estat i calibrat dels PIA 
 

- 

ITC-BT-17 

ITC-BT-22 

ITC-BT-24 

Comprovació del calibrat 

 

 

3.9 

 

 

Equips de mesura i precintes 

 

 

- 

 

 

ITC-BT-16 

Comprovació i 
mesurament del factor de 
potència, així com el 
correcte funcionament i 
protecció dels aparells de 
mesura 

 

3.10 

 

Cablatge interior i connexió 

 

- 

 

ITC-BT-24 

Comprovació de les 
connexions i escalfor de 
les línies 

4 
Mesura de la resistència a 
terra 

Anual 
ITC-BT-18 

EN 61557-5 

Valor de lectura ha de ser 
<30Ω 

5 Verificació de la connexió a 
terra 

Anual - - 

Nº Tasca de manteniment Període Normativa Observacions 

 

5.1 

 

Quadres i subquadres interiors 

 

- 

 

ITC-BT-24 

 

Bon estat de la protecció 

 

 

5.2 

 

 

Endolls 

 

 

- 

 

ITC-BT-18 

EN 61557-3 

Mesura de la impedància 
de Bucle. 

Mesura de continuïtat dels 
conductors de protecció. 

 

5.3 

 

Aparells d’il·luminació 

 

- 

ITC-BT-18 

ITC-BT-24 

Mesura de la continuïtat 
dels conductors de 
protecció. 
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ITC-BT-44 

 

5.4 
 

Xarxa equipotencial 

 

- 

 

ITC-BT-18 

UNE 20460/6-61 

Mesura de la continuïtat 
dels conductors de 
protecció i comprovació 
del bon estat de la xarxa. 

 

5.5 

 

Estat i color dels cables 

 

- 

ITC-BT-18 

ITC-BT-19 

Comprovació de les 
connexions i l’estat dels 
conductors. 

5.6 
Comprovació de la rigidesa 
dielèctrica dels aïllaments  

- 
ITC-BT-18 

UNE 20460/6-61 

Es mantindrà la tensió de 
proba constant durant el 
temps estipulat 

6 Instal·lacions interiors Trimestral - - 

6.1 

Tubs, canalitzacions i fixacions 
 

- 

ITC-BT-19 

ITC-BT-20 

ITC-BT-21 

Bon estat de la protecció i 
les fixacions 

 

6.2 
 

Caixes derivació i connexions 

 

- 

 

ITC-BT-24 

Comprovació de les 
connexions i escalfor de 
les línies. 

Estat de les caixes. 

6.3 
Aïllament dels conductors  - 

ITC-BT-31 

ITC-BT-20 

Comprovació resistència 
del conductors 

6.4 
Endolls - 

ITC-BT-18 

ITC-BT-43 
Verificació de la polaritat 

7 Instal·lacions exteriors Mensual - - 

7.1 
Tubs, canalitzacions i fixacions - 

ITC-BT-21 

ITC-BT-30 

Bon estat de la protecció i 
les fixacions 

 

7.2 
 

Caixes derivació i connexions 

 

- 

 

ITC-BT-24 

ITC-BT-31 

Comprovació de les 
connexions i escalfor de 
les línies. 

Estat de les caixes. 

7.3 
Aïllament dels conductors  - 

ITC-BT-31 

ITC-BT-20 

Comprovació resistència 
del conductors 

6.4 
Endolls - 

ITC-BT-18 

ITC-BT-43 
Verificació de la polaritat 

7.1 
Estat dels aparells, fixacions i 
proteccions 

- 
ITC-BT-19 

ITC-BT-44 

Reparació o recanvi dels 
aparells i proteccions. 

7.2 
Funcionament - - 

Comprovació nivell 
d’il·luminació 
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7.3 

 

Connexions 

 

- 

ITC-BT-31 

ITC-BT-24 

Comprovació de les 
connexions i escalfor de 
les línies 

8 Subquadres interiors Trimestral - - 

8.1 
Caixes i tapes - - 

Comprovació de l’estat de 
la protecció 
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2.7 C4.1 Realització d’un pressupost a partir d’una Memòria Tècnica de 
Disseny (MTD). 

 

A partir del treball que l’alumne ha de realitzar durant la UF4 i UF5, aquesta activitat es 
desenvoluparà de manera transversal entre aquestes unitats formatives. 

Aquesta activitat té l’objectiu d’apropar a l’alumne al món comercial i autònom. Per això, 
l’alumnat haurà de preparar un pressupost (mitjançant un full de càlcul) a partir d’un llistat de 
material existent i presentar-lo verbalment a un altre company de classe. Aquest darrer prendrà 
un rol de client (determinat pel docent) que farà modificar el pressupost original. Finalment, 
l’alumne haurà de presentar el pressupost final (amb les modificacions indicades i raonades) al 
docent. 

D’aquesta manera, l’objectiu és que l’alumne aprengui a vendre el producte (Memòria Tècnica 
de Disseny) que està realitzant i improvisar davant un suggeriment o queixa del client. 

Al finalitzar l’activitat es farà una posta en comú dels resultats i fets d’interès succeïts durant 
aquesta i es relacionarà amb l’àmbit de l’empresa. 

Per a la realització d’aquesta activitat, els alumnes hauran d’utilitzar la base de dades 
realitzada a l’activitat D1.1 i s’aprofitarà el llistat de material de l’activitat D2.1. com a punt de 
partida. En cas que l’alumne no disposi d’aquest llistat de l’activitat D2.1, se’l proposarà un 
d’alternatiu.  
 
Al començament de la sessió, el docent determinarà quins recursos tenen en l’activitat a partir 
de la fitxa de presentació. 
 
L’alumnat treballarà de manera individual i es realitzarà a l’aula d’informàtica. En el cas que els 
ordinadors no siguin suficients per a cada alumne, aquesta activitat es realitzarà per parelles.  

L’activitat es realitzarà de manera presencial. En cas que no es pugui acabar aquesta tasca a 
les sessions programades, ho hauran de realitzar de manera no presencial.  

Cada alumne o grup d’alumnes haurà de presentar el treball en el termini fixat. En cas de no 
presentar-lo en el temps estimat la seva qualificació serà de zero (a excepció de casos 
justificats).  
 
A mode de realitzar una atenció a la diversitat, el grau de dificultat de l’exercici es podrà variar i 
adaptar amb diferents llistats de materials més o menys ampliats i de diferent complexitat en 
funció de la capacitat de l’alumnat, presentant així més o menys facilitats a l’hora de resoldre el 
problema.  

A continuació s’exposa un model de fitxa tipus per a la realització de l’activitat: 
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Nom del l’alumne:_________________________________ 
 

Enunciat del problema: 

1. Realitza la oferta econòmica donant preu al llistat de materials que vas realitzar a la Memòria 
Tècnica de Disseny, activitat D2.1.(Sessió 1 i 2) 

 Utilitza el Full de càlcul ubicat a la carpeta de l’assignatura per a la realització del 
pressupost. 

 Utilitza el €/h següent (cerca al web de l’ITEC): 
o 88h de treball d’Oficial electricista de 1ª. 
o 88h de treball d’Oficial electricista de 2ª. 

 El benefici (B) sobre el cost fix que vol guanyar l’empresa és de 20%. 
 
 

Taula 30. Plantilla per a la realització del pressupost 

Oferta Nº: P-002 Pedro Garrido 

Data: xx/xx/xx Avda. Xipre, 32 

CLIENTE Nº: 000002 08020 Barcelona (Barcelona) 

                     

Descripció                  
                     
Segons la seva demanda, a continuació es descriu el subministrament i instal·lació de…... 

 

P R E SS U P OST                

Pos Unit   Concepte 
 

      Quantitat PVP (€) Total (€) 
PVP (€)  

+ 
[B(15%)] 

Total (€) 
+ 

[B(15%)]
           

1 H. 
Mà d’obra Operari 
(exemple) 

1,00 23,12 23,12 26,58 26,58

2 Ud. Material 1 (exemple) 13,00 1,00 13,00 1,15 14,95
        

 
       

TOTAL 41,54€
Aquest pressupost es vàlid per 2 mesos 

S’exclou Tipus de pagament 

L’IVA 
25% a l’acceptació d’aquest 
pressupost 

Tot el que no estigui inclòs en aquest 
pressupost 55 % a la entrega de materials 

Permisos i legalitzacions Resta al finalitzar l’obra 

El lliurament de l’apartat 1 s’ha de presentar abans de la sessió 3. xx/yy/zz  
2. Presenta el pressupost a un company de classe. (Sessió 3) 

Columna només visible per a tú. [Cost del material i mà d’obra] 
Columna visible per a 
client amb el benefici 
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Lliura al teu company el pressupost sense que apareguin les columnes i el text de color 
gris (%). 

Tens 15 minuts màxim.  

 

3. Escolta la presentació del pressupost d’un company de classe. (Sessió 3) 

Tens 15 minuts màxim. 

Fes alguna proposta o objecció respecte la oferta econòmica del seu pressupost. Tens un 
seguit d’idees que pots utilitzar: 

o El pressupost ho veig molt bé però es massa car... em pots fer una rebaixa? 
o Veig que el material xx que has utilitzat no és prou bo... em pots pressupostar un de 

millor qualitat? 
o T’has oblidat de pressupostar-me un detector de presència pel bany... m’ho pots afegir 

al pressupost? 
 

4. Modifica la oferta econòmica que vas realitzar a l’apartat 1 indicant les modificacions que et 
proposa el company a qui li has presentat el pressupost. (Post Sessió 3) 
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A continuació es temporitza i es dissenya l’activitat: 
 
Taula 31. Programació de l’Activitat C4.1 

C4.1.- Pressupost a partir d’una MTD (setmana 27-29-31) 

Activitats   Avaluació 

d'Ensenyament i Aprenentatge RA Continguts 
d’aplicació CA 

Instruments 
d’Avaluació 

 
UF4 Documentació tècnica 
instal·lacions elèctriques d’interior 
/ UF5. Informàtica bàsica aplicada 
al càlcul i la representació gràfica 
d’instal·lacions elèctriques 

6h 

1 
(UF4)
------ 

1 
(UF5)

1 
 (UF4) 
-------   
1.7 

(UF5) 

1.6 
(UF4) 
------ 
1.3, 
1.8 

(UF5) 

- Full d’observació de 
l’activitat a l’aula (Fop7). 
 
- Entrega de l’activitat de la 
sessió 1 i 2. Cada alumne 
ha d’entregar l’activitat 
(Tpe7). 
 
- Entrega de l’activitat 
modificada sessió 3. Cada 
alumne ha d’entregar 
l’activitat amb les 
modificacions oportunes 
(Tpe8). 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

- Sessió 1. 1ª Part. Explicació 
de l’objectiu i de la motivació 
de l’activitat que hauran de 
realitzar els alumnes. 
Determinació de la planificació 
de l’activitat i de les 3 sessions. 
Definició del termini de 
lliurament de l’activitat. 
(20min). 
- Sessió 1. 2ª Part. Realització 
de l’activitat (1h40min). (Tpe7) 
- Sessió 2. Realització de 
l’activitat (2h). (Tpe7) 
 -Sessió 3. 1ª Part. 
Presentació del pressupost a 
un company assignat pel 
docent amb un rol definit de 
client (30min).  
-Sessió 3. 2ª Part. Posada en 
comú de les experiències més 
destacades de cada 
alumne/grup i comentaris del 
professor (30min).  
-Sessió 3. 3ª Part. Realització 
de la fitxa del treball individual 
realitzat (1h).(Tpe8) 

 
El pes de l’avaluació d’aquesta activitat serà d’un 20% del full d’observació de l’activitat (Fop7) 
[motivació, participació i assistència] a l’aula i d’un 55% del treball de l’activitat (Tpe7) i un 25% 
(Tpe8) [ambdós qualitat del treball i entrega dins del termini establert]. 
 
Rúbrica C4.1 – Full d’observació de l’activitat (Fop7) – [20%] 
Taula 32. Rúbrica fitxa observació a l’aula Fop7 

Criteri No assolit Assolit Pes
Assistència a 
classe 

L’alumne falta a classe de manera 
injustificada. 

L’alumne està a classe. 5 

Participa en 
l’activitat 

L’alumne no participa i presenta 
comportaments inadequats a l’aula. 

L’alumne es mostra participatiu i 
es comporta correctament a l’aula. 

5 

Raona la seva 
proposta  

L’alumne no raona correctament la seva 
proposta i no explica els motius de la seva 
decisió. 

L’alumne raona la seva proposta i  
explica els motius de la seva 
decisió. 

10 
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Rúbrica C4.1 – Treball de l’activitat (Tpe7) – [55%] 
Taula 33. Rúbrica Treball escrit Tpe7 

Criteri No assolit Assolit Pes

Utilitza fulls de càlcul per a 
la valoració i facturació 
d’instal·lacions elèctriques 

El pressupost no està realitzat 
correctament. Presenta 
moltes errades i manca 
informació bàsica. 

El pressupost està en 
realitzat correctament. 

35 

Utilitza eines d’Internet 
No ha trobat correctament el 
preu/hora dels treballadors al 
web de l’ITEC 

Ha trobat correctament el 
preu/hora dels 
treballadors al web de 
l’ITEC 

10 

El treball individual 
presenta una qualitat 
correcta 

El treball no està organitzat. 
Manca informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està organitzat. 
S’entén la informació i no 
presenta errors 
ortogràfics. 

10 

 
Rúbrica C4.1 – Treball de l’activitat (Tpe8) – [25%] 
Taula 27. Rúbrica Treball escrit Tpe8 

Criteri No assolit Assolit Pes

Utilitza catàlegs i 
documentació tècnica 
per a justificar les 
decisions adoptades 

No ha utilitzat cap 
documentació tècnica per a 
justificar la decisió adoptada 
a partir de la demanda del 
client 

Ha utilitzat correctament 
documentació tècnica per a 
justificar la decisió adoptada a 
partir de la demanda del client 

15 

El treball individual 
presenta una qualitat 
correcta 

El treball no està organitzat. 
Manca informació i presenta 
errors ortogràfics. 

El treball està organitzat. 
S’entén la informació i no 
presenta errors ortogràfics. 

10 

 
La nota que s’extreu d’aquesta activitat tindrà un pes dintre de la UF4 i UF5 a determinar per 
l’equip docent del centre que tingui interès a utilitzar aquesta activitat d’ensenyament-
aprenentatge. 


