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1. Introducció 

 

Aquest projecte vol desenvolupar una unitat didàctica dins del crèdit Sistemes tècnics de 

producció i postproducció d'imatge i so,  ampliant els coneixements i competències 

professionals del Cicle Formatiu ( en l’àmbit de l’acústica més enfocada en l’entorn urbanístic / 

arquitectònic ) a més d’aplicar nous mètodes didàctics basats amb la coeducació a fi de que 

adquireixin unes competències bàsiques extra curriculars i els alumnes es puguin desenvolupar 

a l’exterior. Moltes vegades es necessària l’experiència de tècnics en l’àmbit acústic però és un 

terreny que cau a l’oblit i s’estudia molt superficialment (tal i com passa en el crèdit de sistemes 

tècnics de producció i postproducció on el temari que s’ha de donar es tant extens que 

finalment es tracta molt de passada). Es per aquest motiu, vull ampliar aquesta assignatura de 

forma que pels estudiants d’aquest Cicle tinguin un coneixement més extens i ampli d’aquest 

tema i puguin desenvolupar-se professionalment en aquest sector.  

 

Amb aquest nou temari es vol innovar i crear un nou estil d’ensenyament. És complicat definir 

una línia d’ensenyament o una forma estricta per ensenyar als alumnes. He establert un tipus 

d’implicació / ensenyament de l’alumnat amb l’assignatura de forma que hi hagi un seguiment 

continu i constant de l’assignatura, buscant sempre la part més pràctica i propera de l’acústica i 

amb l’entorn de l’alumne portant a terme un mètode de descobriment.  

El que es vol aconseguir perquè l’alumnat desenvolupi la capacitat de reflexionar i mobilitzar els 

seus coneixements per resoldre problemes entorn l’acústica es vol planteja les següents 

situacions d’aprenentatge dels alumnes: 

- Parteixin de situacions significatives i funcionals, adreçades a generar interès 

mitjançant la resolució de problemes 

- Presentin models d’actuació que mostrin com s’apliquen els coneixements en 

situacions pràctiques 

- Proposin nivells sistemàtics i graduals d’exercitació i aplicació dels sabers en situacions 

tan reals com sigui possible i en contextos diferents i progressivament complexos 

- Potenciïn progressivament la pràctica autònoma, alhora que la pràctica compartida i 

l’aprenentatge cooperatiu entre iguals.  

- Fomentin la reflexió sobre la pràctica i sobre el propi procés d’aprenentatge.  

 

Es tracta d’afavorir-los de forma indirecta mitjançant la coeducació tal que es pugui 

desenvolupar un currículum ocult i així desenvolupar-se indistintament sense prejudicis ni 

estereotips sobretot de gènere. És important que no existeixi cap indiscriminació donat que és 

un entorn més comú entre el gènere masculí. És per aquest motiu que és important la 

realització de grups mixtos a igual pes per a cada membre del grup (en casos de pràctiques en 

grup). 

Per altra costat, el mètode també es bada en l'educació constructivista. Es tracta de 

donar totes les eines a l’alumne que li permeti resoldre el problema de l’acústica i li permeti 

desenvolupar-se de forma individual i amb grup. Es considera que l’alumne té uns 

coneixements bàsics i es vol treballar la seva sabedora per poder-la ampliar, és a dir, a 

partir de coneixements previs que l’alumna ja ha adquirit el docent els guia perquè puguin 

construir coneixements nous i significatius tot considerant-los actors principals del seu 

propi aprenentatge.  

 

S’han detallat les classes i metodologies que es realitzaran d’aquesta part del crèdit, 

especificant-ne el tipus de treballs / tasques escolars com extraescolars que es pretenen donar 
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a més a més dels objectius els quals es volen assolir en cadascuna de les parts que es divideix 

el crèdit ( part teòrica i pràctica ).  

Cal destacar, doncs, que es tracta d’un treball innovador tant en la forma d’ensenyament com a 

matèria que es vol donar en el C.F.G..S, és a dir, s’afegeix temari innovador i necessari a un 

crèdit que li falta aprofundir sobre aquest conceptes i aplicacions amb el seu entorn més 

immediat.  
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2. Definició i context del problema   

 

Actualment el Cicle Formatiu de Grau Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtica 

li manca una  Unitat Didàctica que  ampliï els coneixements teòrics i pràctics de l’Acústica en 

Cicle Formatiu i en concret en el crèdit de Sistemes tècnics de producció i postproducció 

d'imatge i so. 

 

Es bàsic que aquest aspectes acústics (so, sorolls, tractament acústic dels recintes, etc) que 

vindran condicionats pel condicionament acústic del local puguin ampliar-se per donar major 

visió del crèdit existent a aspectes de l’edificació de i de l’entorn urbà . 

Aquest s coneixements acústics estan perfectament contextualitzats en l’aprenentatge actual 

que l’alumnat realitza en el cicle de grau superior de Telecomunicacions i informàtica  (on 

s’estudien el tractament de senyals, resposta en freqüència , impedàncies, transmissió i medis 

de transmissió , etc ) que son aspectes que s’adeqüen als coneixements necessaris per l’estudi 

acústic.  

 

Un aspecte tant important com es l’Acústica en l’entorn actual de la nostre societat on cada cop 

més existeix més consciència d’aquest aspecte, precisa de professionals formats amb 

coneixements específics d’acústica per donar solucions a la problemàtica actual tant en la part 

tècnica d’imatge, producció i postproducció  com en l’entorn de l’edificació.  

Aquest coneixements complementaris proposats permetrà a l’alumnat disposar d’un altre 

sortida professional dins del seu sector de les telecomunicacions i la Informàtica.  

 

Així doncs, es vol implantar un mètode educatiu mitjançant el descobriment el qual consisteix 

que el docent ha d'induir a que els alumnes assoleixin el seu aprenentatge a través del 

descobriment dels coneixements. És a dir, el docent no ha de donar els coneixements 

elaborats sinó orientar els alumnes per tal de que descobreixin progressivament a través de 

casos reals, contacte amb la realitat, de l’error, reflexió, etc. Les diferències amb altres mètodes 

didàctics estan relacionades amb la filosofia educativa a la qual serveixen, amb els processos 

que desenvolupen i amb els resultats que es volen assolir, establint les bases de l'educació 

constructivista.  
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3. Descripció de la solució 

 

3.1 Disseny del projecte. Unitat Didàctica plantejada  

 

La meva proposta es que el treball de l’alumne per assolir els coneixents de l’assignatura sigui 

de forma individual en alguns aspectes i altres en grup. Això permet que l’aprenentatge sigui 

mes global al tenir que treballar personalment alguns aspectes i altres conjuntament amb 

companys de classe i afavorir la coeducació entre els alumnes. 

Aquest tipus de treball ( individual com en Grup ) permet al professor conèixer millor al grup de 

classe i veure a cada alumne les seves particularitats i el seu desenvolupament a l’aula de 

forma individual com en grup. Aquest tipus de tècniques pretenen que l'alumnat es converteixi 

en agent de la seva pròpia formació, a través de la investigació personal, el contacte amb la 

realitat objecte d'estudi i les experiències del grup de treball, com ja indicàvem en l'apartat de 

metodologia 

 

També s’ha considerat el fet de realitzar aquesta unitat didàctica que tingui una continuació 

complementaria de coneixements dins de l’assignatura de sistemes tècnics de producció i 

postproducció d'imatge i so i es pogués aprofitar gran part dels mitjans tecnològics dels que 

disposen els centres que cursen aquest tipus de Cicles Formatius. 

Per la realització d’aquesta Unitat Didàctica s’ha valorat molt l’estratègia de transmissió dels 

coneixements a classe i en les activitats per l’aprenentatge de l’assignatura buscant que 

l’alumnat aprengui d’una forma distesa, pràctica, propera i de forma continuada. 

Realitzant una avaluació diagnòstica prèvia amb el tutor de practiques de l’IES on vaig realitzar 

les pràctiques vaig conèixer quins temes i quins aspectes tècnics sabien utilitzar per tal 

d’ajustar el nivell i les activitats adequadament, tal i com diu Coll “ s’han de plantejar reptes que 

siguin abordables pels alumnes a partir del que ja han après, que siguin capaços de fer-ho i 

també se’ls han d’oferir elements concrets per afrontar i superar el repte”.  

 

Pel disseny de les practiques ha resultat senzill com es podrien fer al disposar de gran part dels 

mitjans materials per desenvolupar la part pràctica de l’assignatura ( sala d’àudio, xarxa 

informàtica, materials varis com connectors, cablatge, etc ). A manca únicament de l’adquisició 

d’un aparell ( Sonòmetre ) i del software de simulació que en principi son de costos assumibles 

d’adquisició per el centre educatiu. 

Aquest tipus de treball em permetria conèixer millor al grup classe i sobretot a cada individu, les 

seves particularitats i el seu desenvolupament a l’aula. La intenció es sempre treballar a l’aula 

per tal de resoldre dubtes, observar els treballs dels companys i compartir i cooperar per 

obtenir el resultat adient a l’activitat demanada i perquè els alumnes es “redescobrissin”. 

 

A través de la meva experiència professional en el ram de l’enginyeria, he escollit practiques 

que permeten englobar la part més important i pràctica de la matèria.  

En l’assignatura inicial (Sistemes tècnics de producció i postproducció d'imatge i so ) es centra 

en la part pròpiament del muntatge i producció. Ara amb aquesta unitat didàctica es vol tractar 

des de l’acondicionament acústic més en l’àmbit general de l’edificació ( tractament de locals 

comercials, habitatges, centres comercials, etc ) analitzant els factors, problemàtica, solucions i 

normativa específica al respecte d’aquest entorn acústic  

 

A continuació es detalla el temari existent del crèdit actual de sistemes tècnics de producció i 

postproducció d'imatge i so on s’ha marcat en negreta els aspectes que es vol ampliar / 

aprofundir : 
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Crèdit 2: sistemes tècnics de producció i postproducció d'imatge i so.   

a) Durada: 80 hores.  

b) Objectius terminals.  

 Esquematitzar sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge en blocs 

funcionals, a partir de documentació tècnica.  

 Identificar les parts, components i dispositius que configuren els sistemes tècnics de 

producció i postproducció de so i imatge a partir d'esquemes, plànols i sistemes reals.  

 Interpretar el funcionament i característiques tècniques del procés del senyal en 

sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge a partir de documentació 

tècnica.  

 Relacionar les parts, components i dispositius dels sistemes tècnics de producció i 

postproducció de so i imatge amb les funcions que realitzen a partir de documentació 

tècnica.  

 Especificar les característiques de projecte de sistemes tècnics de producció i 

postproducció de so i imatge a partir dels requeriments funcionals, tècnics i econòmics.  

 Configurar sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge a partir de les 

especificacions de projecte i de criteris d'estandardització, normalització, modulació, 

mantenibilitat.  

 Dimensionar els elements i dispositius que configuren els sistemes tècnics de 

producció i postproducció de so i imatge, a partir de les especificacions tècniques, 

normatives i procediments de càlcul estàndards.  

 Seleccionar els equips, materials i elements del sistema tècnic de producció i 

postproducció de so i imatge configurat, a partir de criteris de condicions tècniques i 

econòmiques, i de condicions de subministrament, de disponibilitat i d'homologació.  

 Elaborar la documentació tècnica de projectes de sistemes tècnics de producció i 

postproducció de so i imatge: memòria descriptiva, esquemes i plànols, llistes de 

materials, equips i dispositius, proves i ajustos, processos de muntatge i posada en 

servei, processos de manteniment, a partir de la configuració del sistema.  

 Mesurar paràmetres elèctrics en sistemes tècnics de producció i postproducció de so i 

imatge amb instrumentació adequada.  

 Contrastar en sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge 

observacions o mesures fetes amb els paràmetres de bon funcionament.  

 Integrar senyals de so i d'imatge en els processos de postproducció de materials 

audiovisuals  

 Comprovar la funcionalitat, qualitat i fiabilitat de servei de sistemes tècnics de producció 

i postproducció de so i imatge, a partir de les especificacions de projecte i de les 

normatives vigents.  

 Identificar els efectes de disfuncions i avaries en sistemes tècnics de producció i 

postproducció de so i imatge, a partir d'observacions i mesura de magnituds.  

 Identificar les avaries que es produeixen en els sistemes tècnics de producció i 

postproducció de so i imatge a partir de documentació tècnica.  

 Relacionar cada part dels sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge 

amb les funcions que realitza i els efectes observables en cas de mal funcionament.  

 Induir els símptomes de les disfuncions a partir dels efectes observats.  
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 Localitzar i substituir equips, dispositius i components que són causa d'avaria en 

sistemes tècnics de producció i postproducció de so i imatge.  

 Elaborar procediments sistemàtics de manteniment preventiu i correctiu per a sistemes 

tècnics de producció i postproducció de so i imatge.  

c) Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals.  

1. Producció i postproducció de so i d'imatge:  

 La producció i la postproducció dels productes audiovisuals.  

 El procés d'edició.  

 Esquemes de blocs dels sistemes d'enregistrament de so i d'imatge.  

 Sistemes d'integració de so i d'imatge en el producte audiovisual.  

2. Sales per a estudis de so i d'imatge:  

 Condicions ambientals requerides.  

 Condicions tècniques.  

 Condicions de la instal·lació de subministrament d'energia elèctrica.  

 Condicions de seguretat elèctrica.  

3. Acústica: (AMPLIACIÓ CONTINGUTS) 

 Naturalesa i característiques del so.  

 Potència acústica.  

 Propagació del so.  

 Paràmetres referents al so: velocitat de propagació, intensitat,altura, to.  

 Magnituds bàsiques i unitats: freqüència, longitud d'ona, banda de freqüències.  

 Característiques acústiques: soroll, pressió acústica, direccionalitat de la font de 

so, absorció, aïllament acústic.  

4. Procés del senyal de so:  

 Fonts de so.  

 Elements electrònics per a la distribució i procés del senyal.  

 Elements d'interconnexió: regletes, terminals, connectors.  

 Característiques tècniques i funcionals dels equips d'audiofreqüència: captació del 

senyal de so, procés del senyal, enregistrament i reproducció.  

 Dispositius de control a instal·lacions electroacústiques.  

 Característiques de les pantalles acústiques.  

 Conductors elèctrics per a les instal·lacions electroacústiques.  

 Canalitzacions dels conductors elèctrics.  
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5. Transductors electroacústics:  

 Principis físics dels transductors.  

 Característiques tècniques i funcionals dels transductors electroacústics: micròfons i 

altaveus.  

 Tipus de micròfons i altaveus.  

6. Equips per al procés del senyal d’àudio: característiques tècniques, funcionalitat, 

diagrama de blocs i paràmetres:  

 Preamplificadors.  

 Amplificadors de potència.  

 Mescladors.  

 Equalitzadors.  

 Compressors-expansors.  

 Equips d'enregistrament i reproducció del senyal d’àudio.  

7. Procés del senyal de vídeo:  

 Principis de colorimetria.  

 El senyal de vídeo: luminància i crominància.  

 Característiques del senyal de vídeo: sincronismes de línia i de quadre, salva de color, 

esborrat, pedestal, nivell de blanc i de negre, saturació de crominància.  

 Nivells normalitzats del senyal de vídeo.  

 Sistemes internacionals de TV: PAL, SECAM, NTSC.  

 Característiques tècniques i funcionals dels equips de vídeo: captació de la imatge, 

procés del senyal, enregistrament i reproducció.  

 Cables i connectors normalitzats.  

8. Enregistrament de vídeo:  

 Sistemes analògics i digitals.  

 Característiques del suport físic de l'enregistrament: magnètic o òptic.  

 Tipus d'enregistrament.  

9. Equips per al procés del senyal de vídeo: característiques tècniques, funcionalitat, 

diagrama de blocs i paràmetres:  

 Càmeres de vídeo.  

 Mescladors de vídeo.  

 Generadors d'efectes.  

 Matrius de computació.  

 Magnetoscopis.  

 Generadors de caràcters.  

 Telecines.  

 Equips de disseny gràfic.  

 10. Equips per a la integració dels senyals d’àudio i de vídeo:  
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 Generadors d'efectes.  

 Consoles d'edició.  

 Distribuïdors de vídeo, àudio i sincronismes.  

11. Normatives: (AMPLIACIÓ CONTINGUTS) 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT) i normes complementàries de la 

Generalitat de Catalunya.  

 Normes electrotècniques UNE, CEI i CENELEC.  

 Normativa de seguretat elèctrica.  

 Normativa de la Unió Europea de Radiodifusió sobre equips de producció, 

postproducció i interfícies.  

 Normes CCIR sobre intercanvi de programes gravats en cintes magnètiques.  

 Normes específiques ISO i EIA.  

12. Tècniques de mesura per als sistemes tècnics de producció i postproducció 

d’àudio i vídeo: (AMPLIACIÓ CONTINGUTS) 

 Paràmetres dels senyals processats d’àudio i vídeo.  

 Unitats de mesura.  

 Característiques generals dels instruments de mesura.  

13. Instrumentació de mesura i auxiliar: característiques específiques, prestacions i 

funcionalitat: ( AMPLIACIÓ CONTINGUTS ) 

 Instrumentació general: multímetre, oscil·loscopi, freqüencímetre, fonts d'alimentació.  

 Generador de sincronismes.  

 Generador de senyals patró de TV.  

 Generador de baixa freqüència.  

 Generador de funcions.  

 Analitzador d’àudio.  

 Mesurador de distorsió.  

 Mesurador de "Wow & Flutter".  

 Sonòmetre.  

 Mesurador de potència per a sistemes d’àudio.  

14. Eines bàsiques per a operacions de muntatge i manteniment:  

 Tipus d'eines i màquines utilitzades per a treballs de muntatge mecànic.  

 Normes d'utilització de les eines i màquines, i de seguretat personal.  

 Manteniment i conservació d'eines i màquines.  

15. Elements per a la representació gràfica:  

 Normes per a la representació gràfica.  

 Simbologia utilitzada en els sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo.  
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16. Projectes de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo: (AMPLIACIÓ 

CONTINGUTS) 

 Especificacions de projecte.  

 Memòria descriptiva.  

 Plànols i esquemes.  

 Llistats de components, dispositius i materials.  

 Pressupost.  

17. Tècniques de manteniment preventiu en sistemes de producció i postproducció d’àudio 

i vídeo:  

 Plans d'actuació.  

 Manteniment preventiu d'equips i sistemes.  

18. Documentació del manteniment de sistemes de producció i postproducció d’àudio i 

vídeo:  

 Característiques tècniques.  

 Esquemes.  

 Guies i arbres d'avaries.  

 Instruccions d'ajust.  

 Llistes de dispositius i materials.  

 Informes d'avaries.  

 Fitxers d'històrics d'avaries.  

 Informes d'anàlisis estadístics d'avaries.  

 Sistemes de gestió del manteniment informatitzats.  

19. Detecció, diagnosi i reparació d'avaries en sistemes de producció i postproducció 

d’àudio i vídeo:  

 Efectes de les pertorbacions en els sistemes d’àudio i vídeo.  

 Mètodes d'anàlisi i avaluació d'avaries.  

 Arbres d'avaries.  

 Relacions entre efectes observats i/o mesurats i possibles causes.  

 Ordres de treball.  

 Mètodes i tècniques per a treballs de reparació.  

 Mètodes d'ajust i posada a punt posteriors a una intervenció.  

 Normes de seguretat.  

 Elements de protecció.  
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d) Continguts de procediments.  

1. Anàlisi de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Identificació dels elements que configuren els sistemes.  

 Interpretació de les característiques tècniques dels elements dels sistemes.  

 Identificació de la simbologia normalitzada internacional en documentació gràfica.  

 Mesura i/o visualització dels senyals elèctrics en punts de test dels sistemes.  

 Relació entre mesures i el procés de senyal realitzat en cada bloc, equip o dispositiu.  

 Establiment de relacions entre variacions o modificacions dels equips i ajustos i 

variacions dels senyals elèctrics.  

 Interpretació del sistema d'ajustos del sistema.  

2. Representació gràfica de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Interpretació d'esquemes de sistemes.  

 Realització, manual o amb suport informàtic, de documentació gràfica.  

3. Configuració de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Especificació de les característiques tècniques, funcionals i econòmiques del sistema.  

 Determinació de la configuració física del sistema.  

 Selecció dels equips i dels elements auxiliars.  

 Planificació del muntatge i posada a punt.  

 Realització de la documentació tècnica.  

4. Adaptació de la configuració del sistema de producció i postproducció a la programació:  

 Selecció dels equips.  

 Configuració dels senyals d'entrada.  

 Sincronització global.  

 Preparació d'unitats mòbils.  

5. Documentació de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Realització dels plànols i esquemes.  

 Realització del llistat de materials, característiques i codificació necessària per a la seva 

identificació.  

 Realització del pressupost.  

 Elaboració del procés de posada en servei.  

 Planificació de les proves i ajustos que s'han de realitzar.  

 Determinació dels paràmetres que s'han de verificar i ajustar.  

 Realització del manual d'ús i conservació per al client.  
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6. Edició de documentació gràfica amb suport CAD:  

 Configuració dels paràmetres del programa informàtic utilitzat.  

 Captura de components en les llibreries del programa.  

 Creació i incorporació de nous components a les llibreries.  

 Edició d'atributs dels components de l'esquema que s'ha de realitzar.  

 Interconnexió de components.  

 Creació dels fitxers de llistes de components i connexions.  

 Obtenció de còpies impreses amb impressora o plotter.  

7. Mesures:  ( AMPLIACIÓ CONTINGUTS ) 

 Identificació de les magnituds que s'han de mesurar.  

 Selecció dels instruments més adients segons les magnituds que s'han de 

mesurar i la precisió demanada.  

 Preparació de les escales dels instruments.  

 Connexió dels instruments de mesura.  

 Realització de les mesures operant amb la seguretat requerida.  

 Interpretació dels resultats obtinguts, relacionant els efectes amb les causes.  

 Registre de dades.  

8. Muntatge i posada a punt de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Identificació de les operacions que s'han de realitzar.  

 Selecció d'eines, útils i materials.  

 Execució de les operacions mecàniques i elèctriques.  

 Realització de les operacions de connexió.  

 Verificació dels muntatges.  

 Realització de les operacions d'ajust i posada a punt.  

 Verificació del sistema.  

 Conservació d'eines, utillatges i equips.  

 Realització de butlletins de muntatge.  

9. Detecció d'avaries:  

 Identificació dels símptomes observats o mesurats com a disfuncions o possibles 

avaries.  

 Indicació de possibles causes dels símptomes.  

10. Diagnosi d'avaries:  

 Identificació de seccions o parts com a causes possibles d'avaria.  

 Interpretació de documentació tècnica.  

 Selecció de proves i mesures que cal fer.  

 Formulació del diagnòstic.  
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 Determinació dels elements que s'han de reparar o substituir.  

 Determinació del temps previst de treball.  

 Realització de l'ordre de treball.  

11. Execució de la reparació:  

 Selecció d'eines i instruments necessaris.  

 Preparació del material i components que cal canviar.  

 Realització de les operacions de substitució d'elements o de la seva reparació.  

 Verificació funcional del sistema.  

12. Manteniment preventiu de sistemes de producció i postproducció d’àudio i vídeo:  

 Determinació dels paràmetres que s'han de comprovar.  

 Determinació de proves i ajustos.  

 Determinació de mitjans, eines, útils i instruments.  

 Determinació de les accions que s'han de realitzar segons resultats de les verificacions.  

 Determinació de les substitucions sistemàtiques d'elements del sistema.  

 Elaboració de la documentació tècnica del manteniment preventiu.  

 

e) Continguts d'actituds.  

1. Realització sistemàtica del procés de resolució de problemes:  

 Presa de decisions raonades al realitzar dissenys d’instal·lacions de producció i 

postproducció de so i imatge, dins del marc de les reglamentacions i normatives 

vigents per a cada tipus d’instal·lació, i argumentant la selecció de materials i 

dispositius feta amb criteris de necessitat, qualitat i cost.  

2. Optimació del treball:  

 Organització de les seqüències de les operacions que s'han de realitzar muntant i 

desmuntant instal·lacions de producció i postproducció de so i imatge, mesurant i fent 

tasques de manteniment, buscant optimar la relació entre qualitat i temps.  

3. Ordre i mètode de treball:  

 Ordenació racional de les operacions de muntatge i desmuntatge que cal realitzar.  

 Autoavaluació dels mètodes de treball emprats en operacions de manipulació, buscant 

millorar la qualitat de la instal·lació i disminució de la fatiga física i temps emprat.  

 Ordenació del lloc de treball, disposant les eines, útils i instruments sempre al millor lloc 

per a ser emprats.  

 Acabat pulcre dels treballs, fent una verificació visual sistemàtica dels acabats de les 

instal·lacions de producció i postproducció de so i imatge.  
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4. Compromís amb les obligacions associades al treball:  

 Conservació d'eines, útils i instruments, fent a iniciativa pròpia el manteniment 

més usual, neteja, i un ús adequat en les operacions.  

 Gestió racional del temps disponible per a fer les operacions de muntatge i 

desmuntatge assignades, ordenant les operacions que s'han de fer i assignant 

un temps estimat segons la dificultat esperada.  

 Realització de les operacions sempre segons les normatives i reglamentacions 

vigents per a cada tipus d’instal·lació, segons les normatives i recomanacions de 

seguretat personal, i normes internes del propi centre educatiu.  

5. Treball en equip en les operacions de muntatge i posada a punt d'instal.lacions de 

producció i postproducció:  

 Organització del petit o mitjà grup, distribuint les operacions segons les capacitats i 

habilitats de cada component, buscant la millor relació entre la qualitat de la instal·lació, 

el temps de treball i un repartiment equitatiu de la carga de treball.  

 Coordinació entre els components de l'equip, com a conseqüència de la seva pròpia 

organització.  

 Auto aprenentatge de l'equip i de cada membre de l'equip, a partir d'experiències en 

altres tasques, reorganitzant-se i assumint diferents rols cada membre segons les 

seves habilitats.  

 Tolerància davant opinions o punts de vista divergents, buscant una solució acordada.  

6. Execució independent del treball en les tasques de realització de projectes i 

manteniment d’instal·lacions de producció i postproducció de so i imatge:  

 Execució de les tasques que cal realitzar individualment amb suficiència i seguretat.  

 Autoavaluació sistemàtica de les tasques realitzades individualment, en els aspectes de 

qualitat de la documentació realitzada, diagnòstic correcte d'avaries, temps emprat i 

procés de treball seguit.  

7. Relació interpersonal quan treballi en equip:  

 Obertura als companys, principalment als membres de l'equip, intercanviant idees i 

experiències, buscant la millor solució per executar les operacions assignades a 

l'equip.  

 Argumentació aportant criteris de valoració de les pròpies idees per resoldre cada 

tasca, contrastant-les amb les de la resta de components de l'equip o grup.  

 Expressió de qualsevol idea amb cordialitat, respecte i tolerància envers la resta del 

grup.  

8. Adaptació a noves situacions:  

 Reorganització de les operacions que s'han de fer individualment a partir de dificultats 

no previstes: avaries en la instrumentació o manca de material.  
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9. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:  

 Realització de les tasques sempre sota normatives legals de seguretat i normes 

internes del propi centre educatiu.  

 Ús correcte de cada eina o útil segons l'operació que s'ha de fer.  

 Recollida de les deixalles generades en el contenidor adequat per a rebre el tractament 

que correspongui.  

10. Valoració de resultats:  

 Autoavaluació sistemàtica de les tasques realitzades individualment o en equip, 

en els aspectes de qualitat de la instal·lació, temps necessari emprat, procés de 

treball seguit,organització de l'equip quan s'escaigui, adequació d'eines, útils i 

instruments a les operacions fetes.  

 Utilització de l'autoavaluació com a eina per al seu aprenentatge.  

11. Presa de decisions:  

 Reflexió sistemàtica quan treballi en equip, abans de prendre decisions referents a 

l'organització de l'equip i dels processos de treball que cal seguir en operacions de 

muntatge d’instal·lacions de producció i postproducció de so i imatge, argumentant i 

preveient les possibles conseqüències de cada possibilitat, i optant per una solució 

considerada com la millor segons uns criteris prèviament establerts.  

 Presa de decisions individuals ràpides davant de situacions no previstes que demanen 

una resposta immediata: substitució de materials o components per altres equivalents 

en operacions de reparació i petits problemes de tipus mecànic, actuant amb precisió i 

rapidesa. 

A continuació es detalla l’ampliació prevista de l’Uniat Didàctica per tal d’ampliar els 

coneixements acústics a diferents entorns: 

 

 

3.2 Descripció bàsica de l’Uniat Didàctica 

Programació d'insonorització de locals en el crèdit de Sistemes tècnics de producció i 

postproducció d'imatge i so (CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics). 

 

Introducció:  

Aquest capítol de l’Uniat didàctica pretén donar una visió global de : 

 Que es la acústica y l’afectació de l’acústica al nostre entorn diari. 

 Normativa actual acústica tant a nivell Autonòmic ( "Llei de protecció contra la 

contaminació acústica") i estal ( Codi Tècnic de l’edificació – HR )  

Temps previst lectiu : 2 sessions de 55 minuts  
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Part Teòrica de l’assignatura: 

En aquest capítol de l’Uniat didàctica es pretén assolir els següents coneixements : 

 Definir els diferents paràmetres i conceptes bàsics acústics ( Temps de reverberació, 

Unitats de mesura, Tipus de sorolls, Sales anecoiques i reverberants, etc ). 

 Materials emprats per d’insonorització i aïllament acústics en els entorns arquitectònics 

( Habitatges, locals de pública concurrència, etc ) 

 Mètodes de càlcul 

 Diferents equips de mesura i equips associats 

Temps previst lectiu : 15 sessions de 55 minuts  

 

Part Pràctica de l’assignatura: 

En aquest capítol de l’Uniat didàctica, es realitzaran les classes practiques de l’assignatura 

utilitzant les sales de laboratori especifiques del centre formatiu. En concret, aquestes 

practiques pretén que l’alumne assoleixi els següents coneixements : 

 Familiarització dels equips acústics ( Sonòmetre ) 

 Mesurament de sorolls amb sonòmetre  

 Exemple pràctic de sonorització d’un recinte  

Temps previst lectiu : 12 sessions de 55 minuts  

 

Presentació final : 

Visualització dels treballs de tots els companys per poder fer-ne un comentari i una avaluació 

col·lectiva. 

1 sessió de 55 minuts. 

 

 

3.3 Metodologia. Estratègies i activitats d’Aprenentatge 

 

Què fem? Per què ho fem? Com ho fem? 

El treball a classe serà compartit entre l’alumne I el professor, això vol dir : 

 

A. Classes Teòriques : 

 

 Hi hauran sessions en que existiran classes magistrals del professor 

 Hi haurà part d’aquestes sessions que intervindrà l’alumnat fent presentacions ( tant a 

nivell individual com de grup ). 

Com a eix central de totes les classes teòriques l’Uniat Formativa, es farà la següent 

metodologia innovadora : 

 

1. Es dividirà la classe en grups de 4 alumnes de forma aleatòria i coeducativa. 

2. El professor donarà la classe magistral del tema i l’alumne només podrà prendre petites 

anotacions. No es donaran apunts 

3. Els alumnes hauran de fer uns apunts de la classe del dia anterior com a treball 

extraescolar. Posteriorment a partir de la primera classe de l’Uniat Didàctica, un grup 

de l’aula haurà de fer una presentació ( aproximadament de durada 5-10 minuts ) on 

repassarà el tema del dia anterior previ a la classe magistral que farà el professor  
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4. Els apunts realitzats pel alumnes es penjaran a una plataforma (tipus Atenea) on el 

professor validarà els continguts. Aquells apunts (fets pels alumnes i validats pel 

professor) seran els apunts contractuals que s’utilitzaran com a material per l’examen. 

5. Emfatitzar els processos: adquisició de conceptes, solució de problemes i 

estratègies mentals, a través del diàleg, joc, investigació 

 

Aquesta didàctica permetrà : 

 Que l’alumne presti atenció en la classe magistral que esta fent el professor sense la 

sensació que únicament esta pendent de prendre apunts i per tant un major 

aprofitament en la transmissió de coneixements del professor als alumnes. 

 Que l’alumne s’acostumi a treballar i fer recerca de documentació. 

 Generar hàbits a l’alumne de sintetització de la documentació, extraient els punts més 

importants per la presentació.  

 Hàbits d’estudi i de seguiment continuat de l’assignatura. 

 Hàbits de parlar en públic (perdre la por escènica)  

 

B. Classes Pràctiques : 

 

 Hi haurà classes magistral del professor en les sessions on s’esposin els diferents 

equips i funcionament i/ o materials. 

 Es realitzaran moltes de les classes practiques amb participació de l’alumnat on es 

raonaran les solucions adoptades ( en les insonoritzacions de recintes no hi ha una 

única solució. Es per això que permetrà posar en comú cada un dels grups les seves 

solucions realitzades i entre tots avaluar quina proposta o solució adoptada es millor 

(en funció del cost econòmic, temps d’execució, nivell d’insonorització, etc). 

 Realització de visites programades a centres / empreses acústiques per familiaritzar-se 

de primera mà del mont laboral i funcional actual del sector. 

 

3.4 Criteris d’Avaluació 

Els criteris generals són els que serviran per establir després de manera més acotada el valor 

que li donem a cada exercici o part del procés d’aprenentatge. En la meva unitat didàctica he   

establert prèviament els criteris atorgant-los-hi el percentatge i la divisió següent: 

 

 Com a criteri general d’Avaluació, es realitzarà una avaluació contínua que garanteixin 

l’aprofitament i consolidació del coneixement de l’Uniat Didàctica. Aquesta avaluació 

consistirà en : 

1. Proves escrites ( Exàmens dels continguts teòrics  ) :  35% 

2. Exposicions orals i exercicis puntuals :    15% 

3. Pràctiques ( Exercicis pràctics en laboratori ) :   40% 

4. Assistència a classe :      10%  

TOTAL :        100% 

 L’avaluació final vindrà definida per la suma ponderada de les diferents probes que 

composen la Unitat Formativa. 
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 La presència a classe es considerarà imprescindible per la superació de l’assignatura. 

En concret no es permetrà una absència de l’alumnat superior al 10% sense causa 

justificada. 

 Per la recuperació de la unitat didàctica, serà únicament necessari realitzar l’examen de 

la part suspesa. El fet de tornar a suspendre comportarà el suspès general de l’Uniat 

Didàctica.  

 La superació de l’Uniat Didàctica comportarà aprovar cadascuna de les parts avaluades 

(No es realitzarà la mitja ponderada de totes les notes ). 

Cal destacar que s’ha considerat la possibilitat de l’alumne a recuperar l’exercici o a pujar nota 

si calgués de cadascuna de les parts dividides de d’Unitats Didàctiques. Crec que d’aquesta 

manera el procés d’aprenentatge de l’alumne no queda tancat ni tallat per qüestió de calendari 

escolar ( Facilitant la recuperació al no avaluar tota l’assignatura sinó la part suspesa ). 

D’aquesta manera l’alumne no queda despenjat de la resta del grup. 

 

A continuació es detalla la Unitat Didàctica resumida amb els diferents conceptes i criteris 

d’Avaluació previstos  en cadascuna de les parts : 

UD-1: Acústica ( Presentació )   
A-1:  Introducció a l’Acústica en l’entorn social / 

urbanístics i arquitectònic. 
Durada:  2 hores 

Objectius didàctics: 
1. Conèixer l’acústica i l’afectació que l’acústica te al nostre entorn diari. 
2. Conèixer la normativa vigent existent ( Autonòmica i Estatal ) 

Continguts: 

 Conèixer l’acústica al nostre entorn: 
1. Existència de mapes de soroll a les ciutats. 
2. Incidència de l’acústica ( Soroll ) a les persones i a l’entorn. 

 Normatives: 
1. Codi Tècnic de l’Edificació ( CTE-HR ). 
2. Llei de protecció contra la contaminació acústica. 
3. Ordenances Municipals acústiques 

Desenvolupament: 
1. Presenta els nous conceptes i relacionar-ho amb l’entorn. 
2. Anàlisi de la situació actual acústica en l’àmbit autonòmic. 
3. Estudi de la normativa estatal ( Codi Tècnic de l’Edificació ) 
4. Estudi de la normativa autonòmica catalana. 
5. Estudi de les ordenances municipals del municipi ( on es trobi l’IES ). 
6. Comparativa de les diferents normatives. 

 

UD-1: Acústica ( Teoria )   
A-2:  Conceptes bàsics de l’acústica i l’acondicionament de 

recintes en entorns arquitectònics. 
Durada:  15 h. 

Objectius didàctics: 
1. Definir els diferents paràmetres i conceptes bàsics acústics enfocats en l’entorn 

urbanístic / Arquitectònic / Ambiental. 
2. Materials emprats per l’ insonorització i aïllament acústics  
3. Mètodes de càlcul 
4. Diferents equips de mesura i equips associats. 

Continguts: 

 Definir els diferents paràmetres i conceptes bàsics acústics : 
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1. Estudi dels tipus de sorolls ( Impulsiu, Gaussià blanc, rosa, etc ). 
2. Paràmetres i conceptes de mesura ( temps de reverberació, Tcke, Ti, Tmax, etc). 
3. Materials utilitzats per l’acondicionament de recintes ( tipus, especificacions, respostes en 

les diferents freqüències i impedàncies ). 
4. Mètodes de càlcul ( simplificat, General, Software associat ). 
5. Equips de mesura ( Marques i Tipus de Sonòmetres, Fonts de soroll, Limitadors, etc ).  

Criteris d’avaluació: 
1 Sobre els resultats obtinguts. 

1.1. Coneixements teòrics  
1.2. Treballs en grup / individuals de conceptes teòrics. 

2 Sobre els processos de treball/aprenentatge. 
2.1. Observació dels procediments de càlcul de cada alumne i/o grup. 
2.2. Intervencions orientatives del professor a tot el grup o a cada alumne. 

 
 

UD-1: Acústica ( Pràctica )  
A-1: Desenvolupament pràctic / Equips i materials Durada: 12 hores 

Objectius didàctics: 
1. Familiarització dels equips acústics ( Sonòmetres ) 
2. Mesurament de sorolls amb sonòmetre  
3. Exemple pràctic de sonorització d’un recinte  

Continguts: 

 Familiarització dels equips acústics ( Sonòmetre ): 
1. Coneixement dels diferents tipus i marques de sonòmetres en el mercat 
2. Coneixement pràctic i funcionament específic d’un sonòmetre per a la realització de 

sonometries. 
3. Utilització del sonòmetre ( normativa associada ) per a mesures de diferents recintes i 

tipologies 
4. Exemple pràctic de la insonorització d’un recinte  

 Procediments: 
1. Estudi dels diferents equips sonomètrics i marques del mercat  
2. Identificar i conèixer el funcionament dels diferents funcions del sonòmetre 
3. Realitzar proves sonomètriques en diferents entorns ( garantint normativa específica de la 

mesura )  i interpretació dels resultats obtinguts. 
4. Exemple pràctic d’insonorització d’un recinte ( utilització de materials ). 

Criteris d’avaluació: 
1 Sobre els resultats obtinguts. 

1.1.  Avaluar oralment i de forma individual el funcionament i parts del sonòmetre  
1.2.  Realitzar una sonometria i interpretar els diferents valors obtinguts 
1.3.  Definir materials i realitzar proves per garantir el funcionament del material escollit per 

el tipus de soroll avaluat. 
2 Sobre els processos de treball/aprenentatge. 

2.1. Observació dels procediments d’anàlisi de cada alumne i/o grup. 
2.2. Intervencions orientatives del professor a tot el grup o a cada alumne. 

 

UD-1: Acústica ( T.F.U.D. )  
A-2: Realització d’un treball final de l’Uniat Didàctica Durada: 1 hores 

Objectius didàctics: 
1. Recopilar, Analitzar, interpretar i donar solució a un problema sonomètric 
2. Valorar les diferents solucions arquitectòniques ( Dels diferents materials ). 
3. Realització de càlcul i interpretació de resultats 
4. Valoració econòmica de l’adequació del local 

Continguts: 

 Teòrics : 
1. Conceptes teòrics ( Acústics i normatius ) 
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2. Realització de càlculs 

 Pràctics : 
1. Ús de material de pràctiques ( simuladors, equips de mesura, etc ) 
2. Interpretació de resultats 
3. Anàlisis dels resultats en funció del material utilitzat 
4. Valoració econòmica. 

Criteris d’avaluació: 
1 Sobre els resultats obtinguts. 

1.1. Analitzar l’aprenentatge dels conceptes acústics 
1.2. Valoració de la part de càlcul de l’assignatura 
1.3. Avaluació del tipus de material i solució adoptada. 
1.4. Presentació del treball. 
1.5. Avaluació de la viabilitat global de l’estudi acústic. 
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4. Resultats  

Els resultats que s’han volgut assolir amb l’ampliació d’aquesta Unitat Didàctica han estat 
dividits en dos punts estratègics: 
 

1. Innovació educativa (Context educatiu del professorat) :  

- Estratègies d’ensenyament ( S’ha buscat activitats d’aprenentatge on l’estudiant manté 

l’atenció a la matèria impartida sense caure en l’avorriment / pèrdua d’interès)  

- Generar activitats educatives que aconsegueixin assolir un fil conductor dels continguts 

de cadascuna de les classes que formen el crèdit d’una forma dinàmica i motivadora 

per l’alumne buscant relacions / exemples amb situacions comuns ( continguts teòrics i 

les solucions practiques de l’entorn professional )  

- Búsqueda d’una interacció entre alumne/professor i entre els propis alumnes ( 

Alumne/Alumne ) amb exposicions i debats en comú. 

 

2. Ampliació de competències de l’alumnat :  

A través del objectius de la unitat didàctica s’aconsegueix treballar les competències 

pròpies de l’alumne en la matèria de l’acústica fent més conscients de l’ importància 

que te entre tots nosaltres l’acústica al nostre entorn més immediat. 

També els permetrà ser conscients de les problemàtiques que comporta, motivant que 

els alumnes disposin de major consciencia i per tant millorar el seu civisme social.  

 

 A continuació es detallen els diferents tipus i competències associades a l’ampliació 

d’aquesta Unitat didàctica : 

 

a. Competència Tècniques : 

- Visió més amplia a nivell de coneixements del tractament  del 

coneixements inicials d’imatges i so ( incidint més en el punt de vista 

del so i l’acústica associada a l’entorn arquitectònic ) 

- Coneixements generals acústics en l’entorn urbà / urbanístic / 

arquitectònic.  

b. Competències professional : 

- Assessorament tècnic acústic 

- Realització / Mesures sonomètriques  

- Estudis acústics  ( a nivell de projecte ). 

c. Autonomia i iniciativa personal: 

- Capacitat de solucionar problemàtiques generades pel soroll  procés de 

recerca i d’elaboració per la creació, en aquest cas, videogràfica.  

- Valorar i adonar-se de la importància de l’elaboració d’un esquema 

previ o d’una pauta per gestionar millor el temps i la feina. 

d. Competència social i ciutadana: 

- Promoure actituds de respecte i tolerància davant dels treballs dels 

companys.  

- Fomentar la consciència social i individual de l’alumne envers 

l’acústica. 
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En línia amb les competències adquirides per l’alumne, adjunto imatge on surten les 

diferents factors i relacions que existeixen entre les competències, actituds i els 

continguts escolars: 

 

 

 
3. Coeducació: 

Crear grups mixtes per tal de integrar en un entorn masculí la figura de la dona. Intentar 

integrar de forma equitativa i que el gènere masculí arribi a empatitzar de forma que el 

gènere femení estigui totalment integrat i s’actuï amb naturalitat i sense discriminació.  

 

4. Constructivisme:  

Cada persona reconstrueix la seva experiència pròpia amb la qual cosa pot decidir-se 

que el coneixement no pot mesurar-se ja que és únic a cada un. Però si és cert que 

l’ensenyament de l’assignatura es pot programar y es poden fixar els continguts, el 

mètode de descobriment i els seus objectius principals. S’ha creat un ambient de treball 

favorable creant el clima motivacional i cooperatiu 

 

5. Mètode del descobriment 

El mètode de descobriment ha resultat que els alumes disposin de: 

 

a. Investigació de laboratori:  

Tècnica de descobriment, en la qual el professorat ha presentat a l'alumnat un 

o diversos fenòmens relacionats entre si i aparentment contradictoris, perquè, 

utilitzant l'evidència científica, l'alumnat ha extret conclusions útils per a la seva 

pràctica professional. 

b. Investigació social:  
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Tècnica de descobriment que ha afavorit a l'adquisició d'objectius de 

comprensió i aplicació, potenciant el descobriment, relacions noves i 

valoracions crítiques entre ells.  

 

c. El projecte:  

Tècnica que ha facilitat la transferència de l'aprenentatge al lloc de treball, ja 

que la labor del docent no acaba a l'aula, sinó que segueix assessorant a 

l'alumnat en l'aplicació d'un pla de treball personalitzat, prèviament definit. 
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5. Conclusions  

Aquest Treball Final de Màster s’ha basat a nivell docent en intentar buscar nous procediments 
innovadors per l’aprenentatge de l’alumnat utilitzant el mètode del descobriment. Aquest nous 
procediments intenten motivar i interactuar amb l’alumne fent que es senti no tant com un 
objecte passiu sinó més com un element actiu de la classe on les seves participacions i/o 
treballs formin part del propi crèdit explicitat anteriorment. 
Aquest procediment intenta ajuda als alumnes a derrotar pors i inseguretats, recolzant-se al fet 
de que és un projecte col·lectiu. El fet de treballar i exposar en grup gran part de les classes, fa 
que les propostes siguin més engrescadores i més lliures de pretexta que si es tractes d’un 
projecte individual.  
També es busca treballar la competència que desenvolupa l’autonomia i la iniciativa personal a 
través de les idees de cada un i crítiques constructives, transformant la dinàmica de classe en 
una cosa compartida.  
 
A la vegada es busca amb aquesta ampliació de la unitat didàctica, un ampliació de 
coneixements tant tècnics com generals que donin una visió global del crèdit assolint noves 
competències tècniques que li permetin endinsar-se en el mon laboral  
 
Cal accentuar que la Unitat Didàctica escollida, permetrà veure un altre punt de vista de 
l’acústica, fent més conscients de l’ importància que te entre tots nosaltres i el  nostre entorn 
més immediat. També permetrà ser conscients de les problemàtiques que comporta, motivant 
que els alumnes disposin de major consciencia i per tant millorar el seu civisme social.  
 
Es per això que amb aquest procediment d’aprenentatge de la unitat didàctica s’intenta assolir 
una millora de l’aprenentatge i actitud personal de cadascun dels alumnes ajudar-los a créixer 
tant intel·lectualment com personalment. 
 
Aquest mètode de descobriment presenta molts avantatges davant la docència tals com: 
 

- Posa en primer lloc els processos d'aprenentatge i en segon lloc les accions 
d'ensenyament, situant el docent com a un orientador compromès i no com a un fred 
instructor. L'alumne es converteix en l'arquitecte o constructor del seu aprenentatge. 

- Busca el desenvolupament cognitiu, amb capacitat de comprendre i resoldre 
problemes en lloc d’ intel·lectualista, memorista i acumulador o emmagatzemador. 

- Facilita i / o propugna el desenvolupament del camp afectiu compatibilitzant amb les 
capacitats cognitives i de participació social intel·ligent. 

- Contribueix a la formació de la mentalitat cooperativa i de participació social 
intel·ligent. 

- Disminueix l'oblit i la falta d'interès 

- Es pot aplicar en totes les unitats didàctiques.  
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7. Annexos  

- Organigrama CFGS Telecomunicacions i Informàtica  

- Codi Tècnic de l’edificació - CTE- HR ( Normativa Estatal Acústica ) 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica  (Normativa 
Acústica Autonòmica ) 
 

 

 

  

 

 
 


