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Resum
La realització d’aquest treball final de Màster sorgeix de la necessitat de realitzar en un centre,
el proper curs acadèmic la modalitat semipresencial, fent un pilot sobre un mòdul professional,
més en concret el mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM
Instal·lacions elèctriques i automàtiques.
La justificació de la implantació bé donada de la situació actual en la que es troba una gran part
de la societat com és: necessitats de fer-se càrrec d’algun familiar malalt, problemes de
mobilitat per poder acudir al centre d’estudi o facilitar a persones que actualment treballen la
flexibilitat de poder estudiar una part dels seus estudis des de casa.
És necessari fer-nos les següents preguntes:
• Quin és l’objecte del treball?
• Com ho hem de fer?
•

Què hem de fer?

Dissenyar un pla de millora continua sobre el mòdul professional que es vol dur a terme, tenint
en compte els resultats obtinguts en les experiències analitzades.
•

Com ho hem de fer?

El com significa tenir clar quins mitjans necessitem i de quins mitjans disposa el centre.
La realització del TFM estarà dividida en dues parts: una primera, més analítica, on es tractarà
tot el relacionat amb els requisits, experiències, necessitats envers la modalitat semipresencial;
i una segona part, on tractarem més en concret les necessitats per realitzar el mòdul en el
centre com són les estructures necessàries, plataforma que utilitzarem, estratègies
metodològiques (qüestionaris, jocs, reptes, wikis, ...).
Per la primera part, farem servir diferents webs relacionades amb la docència i la innovació.
També, a través de la web Bibliotecnica.upc.edu, es realitzaran una sèrie de lectures d’articles
d’experts sobre experiències obtingudes. Això, ens ajudarà a treure conclusions per després
poder utilitzar-ho en la segona part i definir les millors estratègies.
Per la segona part, utilitzarem tot el que hem après al llarg del màster en totes les
assignatures fent servir tots els recursos i eines proposades. Per un altre banda, i comptant
amb la llarga experiència del centre, poder determinar conjuntament quines són les millors
estratègies metodològiques.
Tot això amb la finalitat d’atendre les necessitats, intentant buscar solucions per introduir una
part de l’alumnat que no podria estudiar si no fos per la via semipresencial i utilitzar el recursos
adequats perquè els estudiants estiguin motivats, il·lusionats i poder aconseguir una major
assistència i participació amb l’objectiu de formar professionals qualificats per introduir-se
dintre del mon laboral.
Paraules claus
Semipresencial, Formació professional, blended learning, flexibilitat, vocational training,
motivació, innovació, e-learning, PBL, assistència, participació.

1. Objecte
Realitzar el disseny d’un mòdul de Grau Mig d’FP M03 Instal·lacions de distribució, en la
modalitat semipresencial . Analitzar quines necessitats té el centre per realitzar la implantació i
determinar quins són els objectius que volem aconseguir de la prova pilot establint, una sèrie
d’indicadors per poder avaluar al final del curs i poder analitzar quins s’han complert i quins no i
per què.

2. Introducció
Actualment la nostra societat del coneixement necessita d’estructures més flexibles en l’àmbit
de l’educació per poder donar facilitats a una part de la societat que per diversos motius els

3
Elaboració del mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per via semipresencial

impossibilita seguir la formació presencial tradicional. És per això que es necessita potenciar
altres vies de formació acadèmica més centrades en l’aprenentatge del alumne on el docent
s’hauria de renovar per passar a tenir un rol més d’acompanyament, guiatge i que incentivi la
motivació, introduint una sèrie d’eines que ajudin en aquest sentit.
La semipresencialitat (també coneguda com blended learning i ensenyament mixt), segons
Brodsky (BRODSKY, 2003) el “Blended learning no és un concepto nuevo. Durante años
hemos estado combinando las clases magistrales con los ejercicios, los estudios de casos,
juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, por no citar el asesoramiento y la tutoría”.
Segons (CAATEN, 2003; MARSH, 2003), el blended learning és un model que combina
l’ensenyament presencial amb la tecnologia no presencial “which combines face-to-face and
virtual teaching”.
La semipresencialitat neix de la necessitat d’oferir una alternativa que estigui a cavall entre la
presencialitat i la formació a distància.
Cal dir també que sorgeix d’una necessitat per part dels centres d’augmentar el número
d’alumnes matriculats sense haver d’incrementar l’estructura ni el personal docent.
Per conèixer en quina situació es troba la modalitat semipresencial dintre de Catalunya i
Espanya s’ha enviat un correu electrònic on es demanava la següent informació:
Hola,
El meu nom és Víctor Sánchez i actualment estic fent el Màster de Professorat a la UPC en
l’especialitat de FP. El meu treball final de màster tracta sobre els estudis semipresencials a la
FP.
Per això, m’agradaria introduir al meu treball quines experiències hi ha a Catalunya envers
aquet tema i quina ha estat la progressió dintre de les escoles públiques, concertades i
privades els darrers 10 anys. He trobat poca informació al respecte i per aquest motiu estaria
molt agraït si em poguéssiu ajudar a completar-la. Estic convençut i, per aquest motiu, oriento
el meu treball en potenciar la FP dintre del sistema educatiu. Moltes gràcies per la vostra ajuda.
La direcció de Serveis del Departament d’Ensenyament i més en concret el Negociat
d’informació al públic amb el número d’entrada WNBKF39Y4-1 respon, manifestant el següent
sobre la semipresencialitat:
“La matrícula semipresencial té com a finalitat facilitar l'accés als ensenyaments de Formació
Professional a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per
feina, per tenir cura d’altres persones o per qualsevol altra circumstància excepcional). La
incompatibilitat amb l’horari lectiu s’ha d’acreditar documentalment. Aquesta mesura
flexibilitzadora combina les activitats presencials amb aquelles que no impliquen la presència
dels alumnes en el centre”.
Característiques:
- Pot aplicar-se a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part.
- Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat
formativa.
- Cal fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al crèdit o unitat formativa.
- Les activitats que els alumnes cursin de modalitat semipresencial han de comportar la
mateixa càrrega horària que les presencials.
- Els professors tutoritzen les activitats dels alumnes de manera telemàtica o amb els mitjans
que s’acordin conjuntament amb l'alumne.
- Els continguts cursats de manera semipresencial s'avaluen de manera presencial.
- És una mesura de caràcter individual i es pot sol·licitar en centres educatius de titularitat
pública i privada.
L’aplicació de la matrícula semipresencial és de lliure opció per part dels centres.
Per part del Área de Información y Orientación Profesional de la Subdirección General de
Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, manifesta
el següent a la mateixa informació que es demana al correu:
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Buenos días:
En relación con su consulta le indicamos que toda la oferta de Formación Profesional es
competencia de cada Comunidad Autónoma que es quien decide qué títulos, cuándo, dónde y
en qué modalidad se imparten.
Existen tres modalidades de estudiar la FP: presencial, pruebas libres y a distancia.
Algunas comunidades tiene determinados ciclos en otras modalidades propias (alguna lo
ofrecen en sus páginas web como semipresencial, pero dentro de la oferta a distancia), por lo
que debe usted ver el apartado específico en la página correspondiente:
http://www.mecd.gob.es/fponline.html
El terme blended learning segueix una tendència amb un arrel molt marcat procedent del camp
de la psicologia escolar en el que es destaca el terme “aprenentatge” com a contraposat al de
“ensenyament”.
Podríem dir també que la semipresencialitat ofereix als centres la possibilitat de captar més
alumnes del que es captaria si només fos presencial perquè ofereix avantatges com flexibilitat
horària, accessibilitat a la informació, rapidesa en la comunicació, desenvolupament i
actualització dels continguts, necessitat de menys recursos (aules, professorat, material...)
entre d’altres.
Però també compta amb alguns inconvenients, com la reducció del contacte humà que si es
troba en el model tradicional (F.J.Hinojo, I. Aznar i M.P. Cáceres, 2009).
Tot i que hi ha desavantatges, hi trobem més avantatges i per això, és necessari una aposta
per la modalitat semipresencial en l’ensenyament de la Formació Professional utilitzant
diferents comunitats d’aprenentatge virtuals i combinant el millor de la metodologia tradicional i
virtual (Tirado, Mendez& Aguaded, 2008).

3. Objectius
Ens plantegem dos tipus d’objectius: uns objectius generals, relacionats amb l’anàlisi de
l’ensenyament semipresencial; i uns objectius específics, que estan relacionats amb la prova
pilot que es realitzarà al centre.

3.1. Objectius generals
1. Presentar quin paper ocupa la metodologia semipresencial dins de l’àmbit docent i
l’entorn social d’aquest.
2. Analitzar diferents experiències que hi ha fins aquest moment en la docència
semipresencial.

3.2. Objectius específics
1. Elaborar una sèrie d’indicadors per avaluar l’experiència al centre amb la
semipresencialitat.
2. Definir una sèrie d’eines metodològiques més adequades per la via semipresencial.

4. Experiències de la metodologia semipresencial
Com s’ha mencionat en la introducció, una finalitat era analitzar la semipresencialitat des de l’
experiència que hi ha a la Formació Professional, però no s’han trobat antecedents sobre
aquest tipus de metodologia aplicada en aquest tipus d’estudis. Degut a això, hem recorregut al
el Departament d’Ensenyament, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i el CEDEFOP
(Centre Europeu per el Desenvolupament de la Formació Professional) i tampoc hem tret
documentació rellevant on es tracti aquest tema. Per tot això, s’ha decidit realitzar la cerca
sobre experiències en diferents universitats ja que creiem que les dades que hem obtingut es
poden aplicar a la Formació Professional.
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Després de la lectura de diferents articles d’experiències a les universitats dins de la modalitat
semipresencial, hem triat tres articles per tractar la primera part del TFM i plasmar els resultats
obtinguts. Els articles són els següents:
• L’article “Student’s Perceptions of Blended Learning at University” (F.J.Hinojos, I. Aznar
i M.P. Cáceres, 2009).
• Owston, R., et al., Student perceptions and achievement in a university blended
learning
strategic
initiative,
Internetand
Higher
Education
(2013),
http://dx.doi.org/10.1016/j.iheduc.2012.12.003.
• La docència en règim de semipresencialitat, una provocació per al S.XXI, Arts Breves
2007, Rosa M. Boixareu, Lourdes Garcia i Laia Ros.
La gran majoria de la documentació ha estat estreta de la base de dades Web of Science
(WOS). Es tracta d’un servei en línia d’informació científica que facilita l’accés a un conjunt de
bases de dades mitjançant paraules clau on apareixen cites d’articles de revistes científiques,
congressos i patents. Aquesta web és una de les més reconegudes entre la comunitat científica
perquè és aquí on molts experts publiquen els seus estudis d’investigació.
4.1. Primer article
Si analitzem el primer article, veurem que és un projecte dut a terme l’any 2005 en la
Universitat de Córdoba i la Facultat de Ciències de la Educació de la Universitat de Granada.
Els resultats d’aquest estudi són els següents:
1. Opinió sobre la metodologia semipresencial. El 40% dels alumnes pensen que la
metodologia aplicada en les assignatures és adequada y avantatjosa; un altre 40%
opina que és bona, molt positiva i pràctica; i el 20% restant, expressa que és
innovadora, diferent però útil i interessant.
2. Valoració sobre els aspectes que s’han de millorar en la metodologia
semipresencial. El 20% manifesta que necessita més temps per la realització de les
activitats; un 20% opina que el centre (en aquest cas la facultat ) ha de millorar els
seus recursos informàtics. Per un altra banda, un 13,3% manifesta tenir problemes per
poder descarregar alguna documentació. També, un 13,3 %, diu que preferiria tenir
més sessions presencials que no pas treball virtual; el 6,6% indica que podria realitzarse una tutoria virtual en hores concretes on tots poguessin interactuar. Per últim, un
26,6% indica que no milloraria res.
3. Flexibilitat horària. Es pot afirmar que aquest punt és un dels avantatges més
importants de la semipresencialitat. A la gràfica 1es pot observar el resultat.

Figura 1: Percepció alumnes sobre flexibilitat horària
Font: (AZNAR, I. i HINOJO, F.J. 2006).
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Al gràfic s’observa que el 97% creu que la flexibilitat que dóna l’ensenyament
semipresencial és molt positiva. En canvi, només el 3% restant opina que és un
inconvenient al·legant com a únic motiu que no tenen accés a Internet des de les seves
cases.
4. Relacions humanes, contacte físic amb el docent. Aquest és un dels altres punts
importants que cal tenir en compte. Hi ha dos tipus d’opinions, els del “si”, que creuen
que és necessari el contacte amb el docent i els del “ a vegades”, que pensen que no
sempre és necessari ni imprescindible aquest contacte.

Figura 2: Percepcions sobre els beneficis de tutories físiques.
Font: (AZNAR, I. i HINOJO, F.J. 2006).
Segons les dades, és aconsellable el contacte amb els alumnes i en especial amb el
professor ja que els dubtes es resolen a l’instant, algunes preguntes o comentaris són
millor resoldre’ls al moment mateix i és molt millor fer-ho personalment.
5. Funcionament i mobilitat dins de la plataforma web. En la figura 3, es poden veure
els resultats obtinguts.

Figura 3: Facilitat amb la utilització de la plataforma web. (AZNAR, I. i HINOJO, F.J. 2006).
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Els resultats obtinguts plantegen que un 69% dels alumnes no tenen cap problema a l’hora
d’utilitzar la plataforma web, mentre que el 28 % són de l’opinió que tenen algunes dificultats i
perden molt de temps en poder trobar les coses. El 3% restant té problemes i no és capaç de
tirar endavant.
b) Conclusions
Les expectatives sobre la presencialitat són bones, però per fer-la de qualitat s’han de tenir uns
recursos de qualitat, com per exemple, unes aules d’informàtica en condicions, professorat
format i facilitar a qui no tingui accés a Internet des de casa la possibilitat d’aules obertes per
poder-se connectar allà.
La modalitat semipresencial té aspectes molt bons, com s’ha exposat al treball, la flexibilitat, la
incorporació de les TIC, l’acceptació per part de l’alumnat de que aquesta modalitat és bona,
innovadora, atractiva però no hem de deixar de banda la seva part negativa, la falta de contacte
amb el docent, ja que s’ha de complementar amb eines metodològiques atractives que ajudin a
contrarestar aquest desavantatge. No per això, no vol dir que no hagi contacte, la clau de la
semipresencialitat és que no es ni presencial ni online, està al mig i és aquesta la clau, el poder
alimentar-se dels avantatges que aquests dues modalitats tenen.
Per últim, és vital tenir una plataforma web on la informació estigui ordenada, desperti interès,
enganxi l’alumne, proporcioni constantment informació actualitzada, hi hagi participació a través
de fòrums entre alumnes i alumnes i professors i sigui un canal directe amb el docent.
Penso que avui en dia estem en el camí per alinear tots aquests aspectes i així dur a bon port
un ensenyament semipresencial de qualitat i accessible a tothom.
4.2. Segon article
El segon anàlisi s’ha realitzat sobre una experiència amb la semipresencialitat. Aquest es
desenvolupa en el campus universitari de York, a Toronto (Canada) on s’ofereix en les facultats
de Belles Arts, Salut i Humanitats la possibilitat de realitzar en onze cursos diferents
experiències de semipresencialitat combinades amb la presencial i la formació a distància.
Sobre un total de 1147 alumnes inscrits a les diferents facultats, es va realitzat una enquesta al
final del curs sobre 577 alumnes que incloïen 31 preguntes de les quals 25 estaven
relacionades amb l’experiència sobre la semipresencialitat i 6 eren de caràcter més personal.
Aquesta enquesta (en l’apartat d’annexes es pot consultar l’enquesta realitzada als alumnes)
tenia l’objectiu d’analitzar l’impacta de la semipresencialitat, així que es va centrar en quatre
grans blocs que on es feien les següents preguntes:
1. Quin és el grau de satisfacció per part dels alumnes relacionat amb la
semipresencialitat i els seus èxits aconseguits?
2. De quina manera influeix la comoditat que ofereix la semipresencialitat en els bons
resultats?
3. Com influeix la participació i quina és la relació amb els resultats?
4. Com influeix el procés d’aprenentatge en funció de la modalitat triada i la seva relació
amb els resultats?
Per això, al final del curs, la universitat va proporcionar les qualificacions obtingudes per veure
si havia una relació entre els estudis de semipresencialitat i els seus resultats.
A continuació parlarem dels resultats obtinguts en cada pregunta.
Quines són les preferències i el grau de satisfacció per part dels alumnes relacionat amb
la semipresencialitat i els seus èxits aconseguits?
Sobre les preferències, els resultats obtinguts van ser que el 32,5% preferien l’opció presencial,
un 48,6% l’opció semipresencial i un 16,3 % l’opció a distància.
Respecte al grau de satisfacció, els estudiants que van aconseguir resultats acadèmics més
alts estaven mes satisfets, inclús les expectatives de repetir un altre curs amb la modalitat
semipresencial eren molt elevades. En canvi, els estudiants amb resultats acadèmics més
baixos van ser els més insatisfets i apostaven més per la modalitat presencial. Però també cal
dir que en un altre estudi realitzat per Syanum and Aigner (2011) troba que els estudiants que
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van ser motivats i dedicàvem més esforços van poder millorar els seus resultats y veien el curs
semipresencial de forma més positiva.
En general, aquesta pregunta planteja si aquesta modalitat pot ser adequada pels alumnes
amb rendiments més baixos i per aquest motiu, pot ser necessari modular els freqüencials de
les sessions presencials, és a dir, adaptar aquesta semipresencialitat als alumnes que obtenen
resultats més baixos. Al mateix temps es planteja si la semipresencialitat és una bona opció per
aquelles assignatures que són més difícils perquè a per sí mateixes ja són complicades
d’entendre i amb la presencialitat aquests alumnes poden tenir encara més dificultats.
De quina manera influeix la comoditat que ofereix la semipresencialitat en els bons
resultats?
Un cop més el resultats presenten que els estudiants en qualificacions més altes veuen que la
modalitat semipresencial, ofereix una sèrie de avantatges com la flexibilitat, comoditat, reducció
del temps de viatges i les despeses que ocasiona el tenir que assistir a les classes. Per altra
banda, els alumnes amb resultats més baixos no ho veuen igual.
Els investigadors alerten que aquesta flexibilitat per part dels alumnes amb qualificacions més
altes les veuen com una oportunitat de poder gestionar molt millor el seu temps mentre que per
els alumnes amb qualificacions més baixes poden caure en l’error d’entendre la flexibilitat com
a temps lliure.
Com influeix la participació i quina és la relació amb els resultats?
Unes de les preguntes plantejades per els investigadors sobre la participació era si els
estudiants es sentien més compromesos en els cursos semipresencials que en els presencials.
A aquesta pregunta es troba una diferència molt gran entre les respostes obtingudes, sent els
estudiants de qualificacions més altes els que es senten més compromesos, i la seva
participació és molt més activa en la modalitat semipresencial. Els estudiants es senten que
participen molt més en els debats on line, les tutories virtualitzades i els fòrums de discussió
que es plantejaven i senten una major qualitat en l’aprenentatge en comparació a la presencial
mentre que els estudiants amb rendiments més baixos prefereixen la presencialitat.
Com influeix el procés d’aprenentatge i la seva relació amb els resultats?
Els resultats obtinguts en aquest sentit, revelen que els estudiants demostren una relació
significativa entre lo bé que se sentien amb els aprenentatges obtinguts i la comprensió en els
aspectes claus respecte a altres classes realitzades per la modalitat presencial. Això està
relacionat amb els alumnes que presenten millors qualificacions. La forma com es sentien
motivats els alumnes envers a altres modalitats també és un punt a destacar.
Un cop més es planteja la pregunta de si els estudiants amb rendiment baix tenen possibilitat
de tenir èxit amb la modalitat semipresencial, per això és necessita seguir fent més
investigacions per comparar les percepcions dels alumnes en diferents cursos i per seguir
mesurant l’eficiència de l’aprenentatge semipresencial amb alumnes de rendiment baix.
b) Conclusions
Es pot afirmar que els resultats obtinguts han estat bons, però és cert que aquest bons
resultats han estat més centrats en els alumnes que obtenen millors qualificacions.
En general, els aspectes positius són la flexibilitat i la comoditat que ofereix; l’estalvi que
suposa el fet de no tenir que acudir a les classes presencials; i per últim, l’accés als continguts i
la manera que es presenten fa que els estudiants sentin un grau molt més alt de participació i
implicació i per tant, assoleixin molt millor els conceptes claus i els aprenentatges.
Per contra i per aquest motiu s’ha d’estar molt alerta amb els estudiants amb rendiments baixos
per veure si poden ser capaços de funcionar amb la modalitat semipresencial ja que s’ha pogut
demostrar que hi ha alumnes que amb una bona motivació i implicació són capaços de poder
assolir amb èxit aquesta modalitat.
S’ha de treballar en aquest sentit, formant als docents en el disseny de cursos semipresencials
perquè puguin adaptar sobretot aquelles temàtiques que per si ja són difícils trobant les formes
adequades perquè així arribin a tothom.

9
Elaboració del mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per via semipresencial

D’aquest article podem treure paraules claus com satisfacció, comoditat, participació i procés
d’aprenentatge que són aspectes a tenir molt en compte per el bon disseny del mòdul que
tractarem en la segona part.
4.3. Tercer article
L’últim article tracta sobre l’experiència que es va dur a terme en el segon quadrimestre del
curs 2003-2004 a l’assignatura d’Antropologia de la salut de la Diplomatura d’Infermeria d’una
universitat catalana. El treball es centra en una experiència semipresencial on s’aborden
diferents aspectes, per una banda es troben els aspectes personals (la valoració del propi
estudiant), també els socials (l’entorn cada cop més competitiu ens obliga a haver de revisar
els estàndards de com s’han de formar els futurs professionals tenint en compte les demandes
socials); i per últim, aspectes més institucionals, on es tracten temes com l’adaptació d’aquests
centres als nous objectius d’aprenentatge (incloent la formació al personal docent, TIC’s, etc).
Reflecteix la importància de dissenyar un material web actiu i facilitador deixant clar quins són
els continguts, objectius, calendari, unitats temàtiques i avaluació del curs.
Es planteja des d’una línia de treball que potencia la participació en grup, el debat i fomenta la
capacitat de ser crítics i autònoms.
Es parteix de quatre objectius segons l’article (La docència en règim de semipresencialitat, una
provocació per al S.XXI, Arts Breves 2007, Rosa M. Boixareu, Lourdes Garcia i Laia Ros):
1. Presentar el contrast entre una metodologia docent dins l’àmbit universitari i l’entorn
social d’aquest.
2. Atendre la dimensió específica de la universitat quant a realitat educativa en el doble
vessant de docència i aprenentatge.
3. Dibuixar el contrast entre una metodologia en què preval la responsabilitat i l’autonomia
personal en l'organització-administració corporativa de l’aprenentatge, i un entorn social
marcat per la competitivitat, l’individualisme i l’acceleració dels esdeveniments.
4. Analitzar i valorar la nostra experiència en la docència semipresencial en funció dels
objectius proposats anteriorment.
Per obtenir els resultats es duen a terme dues modalitats avaluadores: la de l’estudiant i la de
l’assignatura.
Per avaluar l’estudiant es plantegen tres mètodes d’avaluació:
1. Avaluació contínua: per superar l’avaluació s’ha d’assistir al 90% de les sessions
presencials i s’ha de presentar i participar en tots els treballs i pràctiques plantejades.
El fet de no superar la primera convocatòria d’avaluació contínua s’haurà de presentar
a la segona convocatòria d’examen escrit.
2. Avaluació mixta: Per superar l’avaluació cal assistir com a mínim al 50% de les
sessions presencials i entregar com a mínim el 50% dels exercicis demanats. Amb
això, l’alumne obté el 50% de la nota final que es complementa amb un examen final
que té un pes d’un 50%.
3. Examen final: Es presenta a un únic examen on l’estudiant es juga tot el curs sense la
necessitat de haver d’acudir a cap sessió presencial ni complimentar cap entrega per la
via on-line.
Els resultats obtinguts en quan a superació de l’assignatura són per aquells alumnes que han
optat per l’opció de l’avaluació continua amb una superació al voltant del 100%.
Aquells que opten per l’avaluació mixta, que es situa al voltant del 90%, i els estudiants que
decideixen l’opció de l’examen final o bé no es presenten o, dels que es presenten superen
l’examen només un 20%.
Per avaluar la part de l’assignatura, al finalitzar el curs es passa una enquesta anònima amb 14
preguntes relacionades amb cinc espais temàtics: coneixements del les TIC i la seva
experiència; comprensió, satisfacció del material web utilitzat; preguntes relacionades amb el
factor temps, com els ha influït; metodologies, dificultats/beneficis; i per últim, una valoració
global sobre l’assignatura realitzada per el mètode semipresencial.
En els resultats obtinguts respecte la semipresencialitat, els alumnes han coincidit en el
següent “S’aprèn a organitzar el temps, debatre en grup i triar el tipus de treball”.
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Pel que fa a les altres quatre temàtiques, troben positiu la utilització de les TIC, això si, un cop
hi ha hagut un període d’aprenentatge. També, valoren com interessant l’ajuda dels companys,
la diversitat de pares, el material web i les metodologies dinàmiques. Per un altre banda, com
aspectes a millorar, destaquen el poc temps per a la realització dels treballs i la dificultat, en
alguns casos, per coincidir amb els grups de treball en les pràctiques no presencials en grup.
En general s’aprecia un sentiment més alt de participació respecte l’opció únicament
presencial, valorant positivament la metodologia i tenint una major estima pels continguts de
l’assignatura que en molts casos són a partir de les pròpies dinàmiques que ha creat el grup.
b) Conclusions
Som o no conscients de tota la informació que tenim al nostra abast? Es necessari modificar
alguns aspectes actuals en la nostra manera d’ensenyar més alineats amb les necessitats
socials del moment. Ja no és tan important conèixer-ho tot sinó que cal saber buscar-ho, i molt
important contrastar-ho per poder tenir un sentit crític que ens ajudi a prendre les millors
decisions i saber-les expressar.
La semipresencialitat, amb les eines que ofereix, proporciona la utilització d’uns recursos
metodològics que conjuntament amb la participació del docent donen motius als estudiants per
la responsabilitat amb la gestió del seu temps i les decisions que han de prendre, gestionar el
treball en grup i las seva participació, acceptant diferents opinions.
4.4. Conclusions de la primera part
Un cop analitzades les tres experiències, s’ha obtingut informació suficient com per què ens
ajudi a poder crear unes taules amb indicadors, metodologies didàctiques i així poder extreure
una sèrie dades que ens ajudaran a dissenyar el pilot del mòdul que volem dur a terme.
Aquestes dades estan relacionades amb la flexibilitat, la comoditat, el bon disseny d’una
plataforma web, la utilització de les TIC, metodologies didàctiques adaptades a l’alumnat, tenir
una infraestructura i recursos necessaris dintre dels propis centres que la semipresencialitat pot
oferir. Aquestes dades seran les referències que tindrem en compte alhora de definir quines
seran les millors estratègies metodològiques per garantir l’èxit d’aquest mòdul semipresencial.
La taula d’objectius plantejada està dissenyada amb els següents camps :
Ø Indicador: aquí introduirem la descripció de l’objectiu que volem mesurar.
Ø Càlcul del total: en aquesta columna indicarem com mesurarem els valors obtinguts,
fent la suma, mitjana dels resultats, valor unitari, etc.
Ø Resultats any anterior: ha de ser el punt de partida pel següent any. Indicarem quins
resultats vam obtenir el curs anterior.
Ø Objectius de l’any en curs: en aquesta columna expressarem quins són els objectius
que volem aconseguir en base als valors obtinguts l’any anterior i el que es vol
aconseguir l’any en curs.
Ø Mesos: en aquestes columnes introduirem els valors resultants de les diferents fonts.
Ø Tipus: aquesta columna mostra quin tipus d’indicador és, és adir, si és informatiu,
objectiu...
Ø Font : és la font d’on es treu la dada que introduirem en la casella corresponent.
Ø Freqüència: indica la freqüència amb la que s’obté la dada.
Ø Responsable: qui és l’encarregat de gestionar la informació.
S’ha de tenir en compte que el centre serà el primer cop que durant el proper curs implantarà la
metodologia semipresencial, i per això, durant aquest curs tots els tipus d’indicadors seràn
informatius. La informació que s’obtingui ajudarà per a que es puguin decidir quins valors
s’utilitzaran de partida pel curs següent i serviran com a procés de millora continua pels
següents anys.
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En la taula 1 es mostren els indicadors que es plantegen:

Freqüènci
a
Anual

Administració

Ràtio d'estudiants per docent

Unitari

Informatiu

Dades
administració

Anual

Administració

Número d'estudiants que abandonen
el model semipresencial

Unitari

Informatiu

Dades
administració

Men

Administració

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

És positiva la flexibilitat que permet la
modalitat semipresencial

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Es perd el contacte entre els alumnes
amb la modalitat semipresencial

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Els resultats obtinguts envers la
modalitat presencial han estat positius

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Comunicació entre docent i alumne

Mitja

Informatiu

Enquesta

Trim

Direcció

Valoració de la satisfacció dels
alumnes amb el model semipresencial
Valoració dels alumnes amb la
metodologia proposta per la modalitat
semipresencial
Els recursos del centre són adequats
per realitzar la modalitat
semipresencial

Registre de tots els indicadors que es tindran en compte per a l’avaluació del mòdul semipresencial
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Responsa
ble

Font
Dades
administració

Maig 2017

Informatiu

Abril 2017

Unitari

Indicador

Resultats
any 20152016

Número d'estudiants matriculats

Càlcul del
Total

Tipus

Total 2016

Juny 2017

Març 2017

Objectiu
any 20162017
Setembre
2016
Octubre
2016
Novembre
2016
Desembre
2016
Gener
2017
Febrer
2017

Taula 1: Indicadors per avaluar el mòdul semipresencial

En quant a les eines que s’utilitzaran seran les següents i es poden consultar a la taula 2. En
l’apartat 7 (Com volem transformar el mòdul) entrarem en més profunditat sobre cada eina que
farem servir.
Taula 2: Eines utilitzades dintre del mòdul semipresencial
Eines que s'utilitzaran i tipus d’aprenentatge
Simuladors: poder provar coses sense haver d’estar als laboratoris
Wikis: programes per treballar en grup
Podcast: per ressaltar punts importants dels continguts
Kahoot: aprendre jugant
Socrative: una manera diferent de fer exàmens
Reptes: tasques que es demanen als alumnes per resoldre
Casos: exemples reals que s’expliquen a l’aula
Treball cooperatiu: utilització de la tècnica del puzle
Treball en equip: utilització de wikis
Fòrum: per crear debats entre els alumnes
URL: per ampliar informacions i saber buscar altres fonts
Qüestionaris: aprofitar les eines de Moodle treballant des de casa
Llista de les eines que es faran servir per dur a terme el mòdul semipresencial.

5. Anàlisi de les cobertures que el centre ofereix als alumnes que
presenten aquestes necessitats
Actualment el centre ofereix el mòdul 3 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per la via presencial. És obligatòria l’assistència a classe per
poder ser avaluat.
A continuació mostrem alguns dels motius que porten al centre a implantar la modalitat
semipresencial:
• Donar facilitats a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat respecte els
transports per poder accedir al centre degut al lloc on viuen i d’aquesta manera no
haver d’assistir al 100% de les classes.
• Permetre que persones que tenen al seu càrrec a altres persones i que per tant, no
poden sortir de casa tant de temps per anar a classe, puguin tenir l’oportunitat
d’estudiar.
• Aquelles persones que estan a jornada complerta en la seva feina tinguin l’opció de
compaginar els seus estudis amb la feina.
• Millorar els resultats de matriculació dins del centre oferint opcions més
flexibilitzadores.

6. Marc actual de l’assignatura del mòdul 3
Aquest punt està dedicat a l’estructura, la metodologia i els criteris d’avaluació que du a terme
actualment el mòdul 3 respecte a la modalitat presencial.
6.1. L’estructura
En la taula 3, es poden observar les Unitats Formatives que hi ha al mòdul professional 3
Instal·lacions elèctriques de distribució i la seva distribució horària del curs.
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Taula 3: Estructura del mòdul formatiu
MP03: Instal·lacions elèctriques de distribució. (99 +0 h)

Unitat Formativa

Hores
mínimes
+ HLLD

Durada Data inici

Data final

UF 1: Centres de transformació i xarxes
de distribució en baixa tensió

39 + 0

39

17/09/15

11/01/16

UF 2: Instal·lacions d'enllaç

60+ 0

60

14/01/16

02/06/16

Unitats formatives i distribució horària del mòdul professional 3.
A aquest mòdul no fa servir hores de lliure disposició, per tant, les hores mínimes i la durada
del mòdul són les mateixes.
6.2. La metodologia
S’imparteix al primer any del cicle i totes les sessions són classes teòriques. Les explicacions
dels temes es fan per part del professor mitjançant la pissarra amb la combinació del projector.
Utilitzant el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) com a llibre de suport per
seguir les sessions i el professor utilitza la plataforma del centre per introduir material
addicional.
Els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts per la UF1 són el següents :
Continguts
UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. (Durada: 39
hores.)
1. Configuració dels centres de transformació (CT):
1.1. Estructura del sistema elèctric.
1.2. Situació i funció dels centres de transformació en el sistema elèctric.
1.3. Classificació dels CT segons: alimentació, propietat, emplaçament, connexió de servei,
obra civil.
1.4. Centres de transformació d’abonat o client amb dues alimentacions: esquemes,
utilització.
1.5. Parts fonamentals d’un C T.
1.6. Transformador de distribució: constitució, característiques generals, connexions de
primari i secundari, placa de característiques.
1.7. Transformadors de mesura i protecció: TT, TI, característiques, funció, esquemes de
connexió.
1.8. Aparellatge: tipus (seccionadors, interruptors, interruptors automàtics, fusibles,
parallamps, entre d’altres), característiques, funció.
1.9. Esquemes unifilars de CT.
1.10. Cel·les: tipus, senyalització, connexions entre cel·les.
1.11. Quadre de distribució de baixa tensió.
1.12. Instal·lació de posada terra.
2. Operacions de manteniment de centres de transformació:
2.1. Instruccions generals per a la realització de maniobres. Cas particular de dues
alimentacions.
2.2. Utilització dels equips de protecció individual.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Eines i instrumentació específica.
Maniobres bàsiques segons el tipus de cel·la.
Plans de manteniment en centres de transformació.
Avaries tipus en centres de transformació. Localització i reparació.
Mesures característiques i paràmetres de control d’un centre de transformació.
Condicions de posada en servei d’un centre de transformació.

3. Configuració de xarxes aèries de distribució en baixa tensió:
3.1. Tipologia i estructura de les xarxes baixa tensió.
3.2. Representació simbòlica de xarxes en plànols i esquemes.
3.3. Tipus i característiques dels suports.
3.4. Tipus i característiques dels conductors.
3.5. Elements accessoris de subjecció en suports i façanes.
3.6. Tensors.
3.7. Aïlladors.
3.8. Elements accessoris de connexió i empalmament i de protecció i senyalització.
3.9. Condicions generals i especials d’instal·lació de xarxes de baixa tensió.
3.10. Connexió a terra.
3.11. Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució: esquemes i
criteris d’elecció. ITC-BT 08.
4. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió:
4.1. Documentació administrativa associada (certificat d’instal·lació, sol·licitud de descàrrec,
permís d’obra, entre d’altres).
4.2. Eines i instrumentació específica.
4.3. Fases de muntatge d’una instal·lació de xarxa aèria de baixa tensió.
4.4. Procediments d’ hissat , aplomat, fonamentació i formigonat de suports.
4.5. Procediments d’estesa i tensat de conductors.
4.6. Tècniques de subjecció, connexió i empalmament de conductors.
4.7. Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.
4.8. Plans de manteniment en xarxes aèries.
4.9. Avaries tipus en xarxes aèries: localització, reparació.
4.10. Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa aèria.
4.11. Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió.
4.12. Condicions de posada en servei d’una xarxa de baixa tensió.
5. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió:
5.1. Documentació administrativa associada (certificat d’instal·lació, sol·licitud de descàrrec,
permís d’obra, entre d’altres).
5.2. Eines i instrumentació específica.
5.3. Fases de muntatge d’una instal·lació de xarxa subterrània de baixa tensió.
5.4. Procediments d’excavació, col·locació de tubs i condicionament de rases.
5.5. Procediments d’estesa de cables (per gravetat i per lliscament i rotació) i col·locació en
safates.
5.6. Tècniques de connexió i empalmament de conductors.
5.7. Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.
5.8. Marcatge de conductors.
5.9. Plans de manteniment en xarxes subterrànies.
5.10. Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió.
5.11. Avaries tipus en xarxes subterrànies: localització, reparació.
5.12. Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa subterrània.
6. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i
manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució:
6.1. Identificació de riscos en el manteniment de centres de transformació i en el muntatge i
manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions d’enllaç.
6.2. Mesures de seguretat i de protecció individual en les operacions de manteniment de
centres de transformació i en les de muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de
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baixa tensió i instal·lacions d’enllaç (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals,
inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).
6.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.
6.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.
Resultats d’aprenentatge I criteris d’avaluació
1.
Identifica la configuració i els tipus de centres de transformació, descrivint les
característiques i funcions de cada element.
1.1. Reconeix la funció del centre de transformació i la seva situació a la xarxa de generació,
transport i distribució d’energia elèctrica.
1.2. Classifica els centres de transformació.
1.3. Identifica les parts fonamentals d’un centre de transformació.
1.4. Descriu la funció, característiques i senyalitzacions dels diferents tipus de cel·les.
1.5. Interpreta esquemes elèctrics unifilars dels diferents tipus de centres de transformació i
de les diferents disposicions de cel·les.
1.6. Identifica els aparells de maniobra i els elements de protecció de les cel·les.
1.7. Descriu les característiques dels transformadors de mesura i protecció, relacionant-los
amb la seva funció.
1.8. Interpreta esquemes de connexió de transformadors de mesura i protecció.
1.9. Descriu les característiques, funció i comandament dels aparells de maniobra i dels
elements de protecció.
1.10. Identifica les característiques i connexions dels quadres de distribució de baixa tensió.
1.11. Descriu la instal·lació de posada a terra d’un centre de transformació.
2. Reconeix els procediments de manteniment dels centres de transformació analitzant
protocols i identificant activitats.
2.1. Descriu les fases i procediments de connexió del transformador.
2.2. Descriu les fases i procediments de connexió de cel·les.
2.3. Reconeix les instruccions generals per a la realització de maniobres en un centre de
transformació.
2.4. Detalla les maniobres que es deuen realitzar a les cel·les, en l’ordre correcte i sobre els
elements adequats.
2.5. Descriu les operacions de seguretat prèvies a la intervenció (tall de fonts de tensió,
enclavaments i bloquejos, detecció d’absència de tensió, entre d’altres).
2.6. Descriu els procediments per a la realització de mesures de paràmetres característics.
2.7. Descriu el procediment a seguir en un supòsit de manteniment correctiu.
3.
Identifica la configuració d’una xarxa de distribució en baixa tensió, reconeixent els seus
components i descrivint les seves característiques.
3.1. Selecciona el tipus de xarxa i el sistema d’instal·lació adequat per a un supòsit de
distribució d’energia elèctrica en baixa tensió.
3.2. Classifica els tipus d’elements d’una xarxa aèria (suports, conductors, accessoris de
subjecció, entre d’altres) d’acord amb la seva funció i el sistema d’instal·lació (cables aïllats
posats o tensats i cables nus).
3.3. Classifica els tipus d’elements d’una xarxa subterrània (conductors, rases, registres,
galeries, accessoris de senyalització, entre d’altres) d’acord amb la seva funció.
3.4. Identifica els tipus de conductors emprats en xarxes de distribució.
3.5. Identifica els elements de la xarxa amb la seva representació simbòlica en els plànols i
esquemes que caracteritzen la instal·lació.
3.6. Reconeix la normativa en el traçat de la xarxa i respecte a les distàncies reglamentàries.
3.7. Verifica el compliment de la normativa sobre encreuaments, proximitats i paral·lelismes a
les instal·lacions que afecten a la xarxa.
3.8. Demostra coneixement suficient de la ITC-BT-08.
4.
Realitza operacions de muntatge i manteniment d’una xarxa aèria de baixa tensió
descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.
4.1. Descriu les fases i procediments de muntatge dels suports.
4.2. Descriu les fases i procediments d’estesa i tensat dels cables.
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4.3. Munta els accessoris (suports per a fixació de cables, abraçadores, pinces, bressols,
entre d’altres) i cables en una instal·lació a escala sobre paret o façana.
4.4. Realitza empalmaments utilitzant peces metàl·liques de connexió.
4.5. Amarra un conductor sobre un aïllador.
4.6. Realitza derivacions amb caixa d’empalmament i amb peces de connexió.
4.7. Diagnostica les causes d’avaries en una línia de xarxa trenada sobre suports i façana
interpretant els símptomes.
4.8. Efectua les mesures de paràmetres característics.
4.9. Elabora un informe de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
4.10. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el
risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.11. Respecta els criteris de qualitat.
4.12. Actua amb responsabilitat.
5.
Realitza operacions de muntatge i manteniment d’una xarxa subterrània de baixa tensió
descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.
5.1. Descriu les fases i procediments d’obertura i condicionat de rases.
5.2. Descriu les fases i procediments de l’estesa dels cables directament soterrats, sota tub i
a l’aire, allotjats en galeries .
5.3. Realitza un empalmament d’unió aèria -subterrània amb maniguet preaïllat.
5.4. Realitza derivacions amb connector a pressió recobert per cinta o maniguet.
5.5. Diagnostica les causes d’avaries en línies de xarxes subterrànies.
5.6. Efectua les mesures de paràmetres característics.
5.7. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el
risc elèctric) i de protecció ambiental
5.8. Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
5.9. Respecta els criteris de qualitat.
5.10. Actua amb responsabilitat.
6.
Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el
muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució, identificant els riscos
associats, les mesures i equips per prevenir-los.
6.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de manteniment de centres de transformació i
en les de muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions
d’enllaç (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de maniobres,
verificació d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en altura, treballs en
rases i galeries, entre d’altres).
6.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en cada
cas.
6.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.
6.4. Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de
riscos.
Els resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts per la UF2 són el següents :
Continguts
UF 2: Instal·lacions d’enllaç. (Durada: 60 hores)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

Configuració de les instal·lacions elèctriques d’enllaç:
Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió.
Connexions de servei: tipus, instal·lació.
Instal·lacions d’enllaç: parts, esquemes.
Caixa general de protecció: funció, tipus, característiques, ubicació.
Caixes de protecció i mesura: funció, tipus, característiques, ubicació.
Interruptor general de maniobra: funció, característiques, ubicació.
Línies general d’alimentació: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’instal·lació.
Derivacions individuals: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’instal·lació.
Comptadors: funcionament, tipus, sistemes d’instal·lació.
Tarifació elèctrica.
Instal·lacions de posada a terra en edificis.
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1.12. Documents i impresos autonòmics normalitzats requerits per a la posada en servei
d’instal·lacions d’enllaç.
1.13. Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries:
estructura, ITC’s-BT-01, 02 i 03.
1.14. Normativa i reglamentació vigent aplicable (parts relatives a la configuració de les
instal·lacions elèctriques d’enllaç):
1.14.1.Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries:
articles 12, 13, 14, 15. ITC’s-BT-04, 05, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1.14.2. Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.
1.14.3. Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.
1.14.4. Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
2.
Operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’enllaç:
2.1. Documentació administrativa associada als treballs de manteniment (sol·licitud de
descàrrec, permís d’obres, entre altres).
2.2. Replanteig d’instal·lacions d’enllaç.
2.3. Fases de muntatge d’una instal·lació elèctrica d’enllaç.
2.4. Caixa general de protecció: tipus de muntatges.
2.5. Línia general d’alimentació: sistemes d’instal·lació, tapes de registre.
2.6. Derivacions individuals: sistemes d’instal·lació, caixes de registre.
2.7. Comptadors: esquemes de connexió directa i amb transformadors d’intensitat.
2.8. Avaries tipus en instal·lacions d’enllaç: localització, reparació.
2.9. Caixes de protecció i mesura: instal·lació.
2.10. Qualitat en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç.
2.11. Normativa i reglamentació vigent aplicable (parts relatives al muntatge i manteniment de
les instal·lacions elèctriques d’enllaç):
2.11.1. Reglament electrotècnic per a baixa tensió i Instruccions tècniques complementàries
articles 14, 15, ITC’s- BT-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
2.11.2. Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.
2.11.3. Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.
2.11.4. Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
2.11. Mesures dels paràmetres característics.
2.12. Elaboració d’informes. Fulls de reparacions.
Resultats de l'aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Configura instal·lacions d’enllaç, en edificis d’habitatges, oficines i locals comercials i/o
industrials, seleccionant els elements que les componen i el seu emplaçament.
1.1. Interpreta un projecte d’instal·lació d’enllaç identificant les característiques dels elements
que la componen (caixa general de protecció, conductors de la línia general d’alimentació i
derivacions individuals, entre d’altres) i condicions de muntatge.
1.2. Interpreta l’esquema d’un projecte i el dimensionament de la instal·lació d’un doble
subministrament.
1.3. Identifica els elements de la instal·lació amb la seva representació simbòlica en els
esquemes i la seva ubicació en els plànols.
1.4. Realitza la previsió de càrrega de la instal·lació d’acord amb les prescripcions
reglamentàries i els requeriments del client.
1.5. Selecciona l’esquema de la instal·lació d’enllaç adequat a les característiques de l’edifici
(unifamiliar, edifici d’habitatges, concentració d’indústries, entre d’altres).
1.6. Realitza els càlculs necessaris per al dimensionament de la línia general d’alimentació i
les derivacions individuals.
1.7. Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius que configuren la
instal·lació (caixa general de protecció, conductors de la línia general d’alimentació i
derivacions individuals, canalitzacions, conjunts de mesura, entre d’altres) a partir dels càlculs
realitzats i l’aplicació de la normativa i reglamentació vigent.
1.8. Determina els sistemes d’instal·lació de línies i comptadors i la ubicació d’aquests.
1.9. Especifica les característiques de la instal·lació de posada a terra de l’edifici.
1.10. Elabora la memòria tècnica de disseny utilitzant eines informàtiques.
1.11. Confecciona el pressupost de la instal·lació.
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1.12. Aplica el REBT, Normes particulars de les companyies subministradores i disposicions
vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya relatives a
instal·lacions d’enllaç.
1.13. Mostra autosuficiència i seguretat.
2. Realitza operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç en edificis
d’habitatges, oficines, locals comercials i/o industrials, descrivint-les i aplicant les tècniques
corresponents.
2.1. Identifica els procediments de muntatge de les parts de la instal·lació (caixa general de
protecció, línia general d’alimentació, derivacions individuals, entre d’altres)
2.2. Munta una línia general d’alimentació constituïda per conductors aïllats, sota tub, en
muntatge superficial.
2.3. Connecta la caixa general de protecció d’acord amb les instruccions de muntatge i
reglamentació vigent.
2.4. Realitza el replanteig simulat d’una centralització de comptadors en un lloc, a partir de la
documentació tècnica, elaborant un croquis (planta del local i alçat de les parets) amb la
disposició dels seus elements i comprovant el compliment de les dimensions reglamentàries.
2.5. Connecta les unitats funcionals d’una centralització de comptadors senzilla amb
discriminació horària.
2.6. Munta una derivació individual de conductors aïllats, sota tub, en muntatge superficial i la
caixa de d’interruptor de control de potència (subministraments iguals o inferiors a 63 A).
2.7. Diagnostica les causes d’avaries reals o simulades en una instal·lació elèctrica d’enllaç.
2.8. Efectua mesures de paràmetres característics.
2.9. Respecta els criteris de qualitat.
2.10. Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
2.11. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el
risc elèctric) i de protecció ambiental
2.12. Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a les instal·lacions d’enllaç.
2.13. Actua amb responsabilitat.
Les unitats formatives estan dividides en nuclis formatius. En la taula 4 podem veure quina és
la estructura de cada una de les Unitats Formatives del Mòdul 3.
Taula 4: Estructura dels nuclis formatius en funció de les unitats formatives
UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió (39 h)
Nucli Formatiu
Hores
Resultats d’aprenentatge
NF 1.- Centres de transformació (CT)

19

1i2

NF 2.- Xarxes de distribució aèries

10

3i4

NF 3.- Xarxes de distribució subterrànies

10

5i6

UF 2: Instal·lacions d’enllaç (60 h)
Nucli Formatiu
NF 1.- Configuració, muntatge i manteniment de
les instal·lacions elèctriques d'enllaç

Hores

Resultats d’aprenentatge

60

1i2

Detall de l’estructura de les Unitats Formatives del mòdul 3
6.3. Criteris d’avaluació
Respecte als criteris d’avaluació, per a superar el Mòdul Professional cal aprovar
independentment les dues unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
Complert aquest requisit, la qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obtindrà segons la
següent ponderació:
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QMP= (39/99)* QUF1+ (60/99)*QUF2
Per a cada unitat formativa es detallen quins instruments s’utilitzen per a realitzar la avaluació.
Instruments d’avaluació de la UF1:
Els instruments d’avaluació estaran formats per proves escrites: Prova escrita 1-3 (Pe1, Pe2 i
Pe3). La qualificació de la UF1 es calcularà de la següent manera:

QUF1 = (0,3·Pe1) + (0,35·Pe2) + (0,35·Pe3)
Instruments d’avaluació de la UF2:
Els instruments d’avaluació estaran formats per proves escrites: Prova escrita 1-8 (Pe1, Pe2,
Pe3, Pe4, Pe5, Pe6, Pe7, Pe8). La qualificació de la UF2 es calcularà de la següent manera:

QUF2 = (0,125·Pe1) + (0,125·Pe2) + (0,125·Pe3) + (0,125·Pe4) + (0,125·Pe5) + (0,125·Pe6) +
(0,125·Pe7) + (0,125·Pe8)

7. Com volem transformar el mòdul
Un cop vist com es realitza el mòdul actualment, i per poder iniciar el canvi a la modalitat
semipresencial s’han de realitzar algunes intervencions. A continuació es detallen les més
importants:
• Cal utilitzar la plataforma que actualment disposa el centre (Moodle) i dissenyar una
estructura de tot el contingut del mòdul d’una forma clara i entenedora per facilitar
l’aprenentatge autònom de l’alumne.
• Introduir eines de treball que estiguin més en línia amb la metodologia semipresencial,
com per exemple, la utilització de simuladors, vídeos, fòrums de discussió, reptes, jocs,
etc.
• Modificar alguns comportaments respecte a la forma d’actuar del docent, donant més
importància a la participació de l’alumne i passant el professor a tenir una funció més
d’acompanyament i moderador. Per això, és molt important la formació en aquest sentit
per part dels docents.
Com s’ha fet referència anteriorment, es vol potenciar la utilització de la plataforma (Moodle)
que és la que té el centre, per això s’utilitzaran totes aquelles eines que ens dóna la plataforma.
A continuació farem una petita descripció de cada una de elles.

Wikis
La paraula wikis obté el seu nom del terme hawaià "wiki wiki," que vol dir "molt ràpid". Un wiki
és, de fet, un mètode ràpid per a crear contingut com a grup. És un format molt popular a la
web per crear documents de grup. Normalment no hi ha un editor central del wiki, no hi ha una
sola persona que tingui el control editorial final en el Moodle. Els wikis poden ser una eina
valuosa per al treball col·laboratiu. La classe sencera pot editar juntament un document, creant
un producte de la classe, o cada estudiant pot tenir el seu propi wiki i treballar-hi amb els seus
companys.

Vídeos
El vídeo és un dels mitjans didàctics que serveix al professor, dins el procés de ensenyamentaprenentatge com un reforç en la fase de transmissió d’informació, i per a l’alumne com a

20
Elaboració del mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per via semipresencial

verificació de l’aprenentatge. Pot ser qualsevol vídeo, ja que no cal que presenti una
determinada estructura, només és important que aporti informació i aquesta sigui considerada
útil pel professor.

Tasques
Permet al professor avaluar l’aprenentatge dels alumnes mitjançant la creació d’una tasca a
realitzar que després de revisar-la, la valorarà i la avaluarà.
Els alumnes poden presentar qualsevol contingut digital (arxius), com documents de text, fulls
de càlcul, imatges, àudios i vídeos, entre d’altres. Una tasca també pot ser utilitzada per
recordar els estudiants tasques del "món real" que necessiten realitzar i que no requereixen el
lliurament de cap tipus de contingut digital.
En revisar les tasques, els professors poden deixar comentaris de retroalimentació i pujar
arxius, com ara anotacions als enviaments dels estudiants, documents amb observacions o
comentaris d’àudio. Les tasques poden ser classificades segons una escala numèrica o segons
una escala personalitzada, o bé, mitjançant un mètode de qualificació avançada, com una
rúbrica.

Qüestionaris
Permet al professor dissenyar i plantejar qüestionaris amb preguntes tipus opció múltiple,
veritable / fals, coincidència, resposta curta i resposta numèrica.
Els qüestionaris poden ser útils per fer:
• Exàmens del curs.
• Mini Test per a tasques de lectura o al final d’un tema.
• Exàmens de pràctica amb preguntes d’exàmens anteriors.
• Per oferir informació immediata sobre el rendiment. ( autoavaluació)

URL
Un URL (Uniform or Universal Resource Locator) és un enllaç d’Internet cap a un lloc web o un
canal en línia. Els professors poden recórrer al URL per proporcionar als seus alumnes
enllaços web per a investigació, estalviant-los temps i esforç. Els URL poden mostrar-se de
diverses maneres per exemple, s’obre en una nova finestra de manera que l’alumne pugui
accedir i utilitzar l'URL i després tancar-lo i tornar amb facilitat a la seva pàgina original del curs.

Fòrums
El fòrum permet als participants tenir discussions asíncrones, és a dir, discussions que tenen
lloc durant un període prolongat de temps.
Hi ha diversos tipus de fòrum per triar, com el fòrum estàndard on qualsevol persona pot iniciar
una nova discussió en qualsevol moment, un fòrum en el qual cada alumne pot iniciar una
única discussió, o un fòrum de pregunta i resposta en que els estudiants primer han de
participar abans de poder veure els missatges d’altres estudiants. També es pot utilitzar per a
activitats complementàries, com una "pluja d’idees" on els estudiants puguin reflexionar i les
compartir les seves propostes.
Els fòrums ofereixes diversitat de possibilitats, com per exemple:
• Un espai social perquè els estudiants es coneguin.
• Per als avisos del curs (usant un fòrum de notícies amb subscripció forçada).
• Per discutir el contingut del curs o de materials de lectura.
• Per continuar en línia una qüestió plantejada prèviament en una sessió presencial.
• Per discussions només entre professors del curs (mitjançant un fòrum ocult).
• Un centre d’ajuda on els tutors i els estudiants poden donar consells.
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• Una àrea de suport on l’alumne i el professor poden comunicar-se entre ells (usant un fòrum
amb grups separats i amb un estudiant per grup).

Mots encreuats
Aquest joc obté paraules d’un Glossari o de preguntes de resposta curta per qüestionari, i
genera uns mots encreuats aleatoris. El professor pot configurar el nombre màxim de
columnes/files o paraules que conté. L’estudiant pot prémer el botó "Revisar mots encreuats"
per revisar si les seves respostes són correctes. Cada mot encreuat és dinàmic perquè és
diferent per a cada estudiant.

Xat
Permet als participants tenir una discussió en format text de manera sincrònica en temps real.
El xat pot ser una activitat puntual o pot repetir-se a la mateixa hora cada dia o cada setmana.
Les sessions de xat es guarden i poden fer-se públiques perquè tots les puguin consultar o
limitades als usuaris amb permís per veure els registres de sessions del xat.
Els xats són especialment útils quan un grup no té possibilitat de reunir-se físicament per poder
conversar cara a cara, com:
• Reunions programades d’estudiants inscrits a cursos en línia, per permetre’ls compartir
experiències amb altres companys del mateix curs però de diferents ciutats o països.
• Un estudiant que temporalment no pot assistir en persona, podria xatejar amb el seu
professor per posar-se al dia del treball escolar.
• Estudiants que comencen a treballar s’ajunten per discutir les seves experiències entre ells i
amb el mestre.
• Nens petits a casa, a les tardes, com una introducció controlada (monitoritzada) al món de les
xarxes socials.
• Una sessió de preguntes i respostes amb un orador convidat d’una localitat diferent (a
distància).

Tallers
El taller permet la recopilació, revisió i avaluació dels treballs dels estudiants.
Els estudiants poden enviar qualsevol contingut digital (arxius), com ara documents de text o
fulls de càlcul i també poden escriure el text directament en un camp utilitzant un editor de text.
Els enviaments són avaluats emprant un format d’avaluació de criteris múltiples definit pel
professor. Als estudiants se’ls donarà l’oportunitat d’avaluar un o més dels enviaments dels
seus companys. Els que envien i els que avaluen poden ser anònims, si es requereix així.
Els estudiants tindran dues qualificacions per a l’activitat de taller: una qualificació per enviar i
una altra per l’avaluació dels seus companys. Les dues qualificacions es guarden en el llibre de
qualificacions.
Podcast
El Podcast, acrònim de la combinació de Pod (càpsula) i Broadcast (difusió-emissió)
consisteixen en una galeria d’arxius d’àudio en diferents formats, publicats per un o més autors.
Un Podcast pot ser elaborat per un docent, per un alumne, per una empresa o institució.
segons Solano i Sánchez (2010: 128) han definit els podcast com a "mitjà didàctic que suposa
l’existència d’un arxiu sonor amb continguts educatius i que ha estat creat a partir d’un procés
de planificació didàctica".
Un podcast per ser considerat educatiu ha d’estar vinculat a una planificació didàctica amb uns
objectius pedagògics concrets.
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8. Planificació del mòdul semipresencial
Es preveu que hi haurà una matrícula de entre 20 i 25 alumnes.
En quan a l’estructura, del mòdul que dissenyem per la modalitat semipresencial serà d’una
durada de 99 hores i té assignada una hora de lliure disposició.
El mòdul estarà repartit amb una part presencial que serà del 60% del temps i una part no
presencial que serà del 40% restant i que, per tant, no caldrà assistir al centre. La distribució
del mòdul es reparteix en una sessió setmanal que serà cada divendres de dues hores (18:00h
a 20:00h) al llarg de les 30 setmanes que durarà el mòdul. És necessària l’assistència d’un
80% de les classes presencials per poder ser avaluat i entregar totes les tasques proposades al
llarg del mòdul. En la següent taula es mostra com queda la distribució:
Taula 5: Distribució del mòdul 3 en la modalitat semipresencial
MP03: Instal·lacions elèctriques de distribució (99+1 h) modalitat semipresencial
Unitats
formatives
UF1: Centres
de
transformació
i xarxes de
distribució en
baixa tensió
UF2:
Instal·lacions
d'enllaç

Hores
mín. +
HLLD

Hores
presencials

Hores no
presencials

Durada

Data ini.

Data Fin.

39+1

24

16

40

23/09/16

09/12/16

60

36

24

60

03/02/17

09/06/17

Detall de com es distribueixen les hores al mòdul 3.
En la taula 6 podem veure com queden distribuïdes les càrregues horàries per nuclis formatius
repartits en les hores presencials i no presencials. Amb això, es podrà elaborar la planificació
de cada sessió.
Taula 6: NF en funció de les UF en la modalitat semipresencial
UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió (40 h)
Nucli Formatiu
NF 1.- Centres de transformació
(CT)
NF 2.- Xarxes de distribució aèries i
subterrànies

Hores
presencials

Hores no
presencials

Resultats
d’aprenentatge

12

8

1,2 i 6

12

8

3 , 4, 5 i 6

UF 2: Instal·lacions d’enllaç (60 h)
Nucli Formatiu

Hores
presencials

Hores no
presencials

Resultats
d’aprenentatge

36

24

1i2

NF 1.- Configuració, muntatge i
manteniment de les instal·lacions
elèctriques d'enllaç
Mostra dels nuclis formatius de la Unitat Formativa 1i 2, les hores presencials i no presencials i

23
Elaboració del mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per via semipresencial

els resultats d’aprenentatge.

9. Planificació de les sessions presencials i no presencials
En aquest punt organitzarem què és el que farem a cada sessió presencial i no presencial
treballant els continguts i organitzant les activitats necessàries lligades amb la part no
presencial.
La realització de les sessions presencials es durà a terme entre l’aula assignada i l’aula
d’informàtica ja que una part molt important de les tasques que es volen fer requereixen de la
utilització de les TIC.
UF1 Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
L’objectiu de la primera unitat formativa és que l’alumne reconegui quina és la funció del
transformador i de quina manera es distribueix fins arribar a l’entrada d’un edifici, local
comercial o bé una indústria. Per això, s’han definit 6 sessions presencials de dues hores
(marcades en color taronja) i 6 sessions d’una hora i vint minuts no presencial (marcades en
color blau). En totes les sessions treballarem tot el relacionat amb transformadors i xarxes de
distribució i en aquest sentit introduirem respecte el model tradicional presencial eines com les
wikis, qüestionaris, debats, fòrums per fi de potenciar l’aprenentatge utilitzant la plataforma
Moodle i facilitar al màxim en les sessions presencials l’acompanyament i l’ajuda necessària
per poder realitzar part de la unitat formativa fora del centre.
Les activitats que tenen un asterisc (*) seran detallades en l’apartat de desenvolupament de les
activitats.
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Taula 7: Planificació de les sessions de la UF1

1. PRESENCIAL

Sessió

Continguts
d’ensenyament

Activitats d’aprenentatge i
orientacions
metodològiques

Data de la
sessió

Observacions

U.F.1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
NF1:
Introducció a la
23/09/2016 Utilitzarem el
Presentació del
semipresencialitat.
projector.
mòdul.
Explicació del mètode
Necessitem
d’avaluació .Familiarització
l’aula
del Moodle i quines eines
d’informàtica.
utilitzarem.
Cal haver llegit
*Activitat 1: Creació de grups
el document
per la presentació del
penjat sobre
document col·laboratiu
wikis.
utilitzant wiki. Utilitzarem la
wiki com eina de treball per a
tota la classe, cada grup
s’ocuparà de les següents
parts:
• Grup 1:Tipus de CT i parts
d’un transformador.
• Grup 2: Prefabricats i
esquemes CT.
• Grup 3: Transformadors
(ideal/real) i manteniments.
• Grup 4: Aplicacions dels
transformadors i
característiques tècniques.
El professor s’encarregarà de
mesurar les aportacions de
tots i decidirà les notes de
l’exercici. Es valorarà les
aportacions dels estudiants
que facin sobre altres grups.
El pes de l’activitat serà d’un
25% de la nota global del
NF1.
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2. NO RESENCIAL

NF1:
Aplicacions dels
transformadors i
característiques
tècniques

3. PRESENCIAL

NF1:
Tipus de CT.
Parts d’un
transformador

Lectura de la documentació
aportada en la plataforma
sobre transformadors i les
seves característiques .
Activitat 2: Presentació de
cada alumne mitjançant un
vídeo sobre què coneixen de
l’assignatura. Tindrà un pes
del 5%
Caldrà penjar-ho al Moodle
abans del dia 28 de setembre.
Activitat 3: Veure els dos
vídeos sobre aplicacions dels
transformadors en les
indústries. Tindrà un pes del
5% Caldrà penjar-ho al
Moodle abans del dia 28 de
setembre
Primera entrega parcial sobre
el document realitzat a través
de wiki. L’entrega s’ha de
realitzar abans del dia 29 de
setembre. Tindrà un pes del
50% del treball de l’activitat 1
del NF1.
Resolució de dubtes de la
setmana anterior .
Classe magistral sobre parts
d’un transformador.
Activitat 4: Introducció sobre
els tipus de transformadors
mitjançant un vídeo sobre els
diferents tipus de
transformadors.
Introducció del debat
d’impacte de les CT dintre
dels nuclis urbans. El pes de
l’activitat serà d’un 5% de la
nota global del NF1.

Cal utilitzar un
editor de vídeo
per realitzar la
presentació.
Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada
.

30/09/2016

Utilitzarem el
projector i
caldrà moure
les taules de
l’aula per posar
amb els
alumnes en
grups de
quatre.
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4. NO PRESENCIAL

NF1:
Configuració del
CT.

S’ha d’escoltar el podcast amb
les parts importants dels
transformadors.
Lectura de l’article sobre
configuracions de CT.
*Activitat 5: Realitzar un
qüestionari a Moodle sobre
l’article configuracions de
transformadors. El qüestionari
es tancarà el dia 6 d’octubre.
El pes de l’activitat serà d’un
5% de la nota global del NF1.
Activitat 6: Realitzar
aportacions dintre del fòrum
sobre el tema proposat. Cal
fer com a mínim dues
aportacions per alumne i es
valorarà:
- Contingut tècnic.
- Reflexions personals.
- Aportacions innovadores.
- Respostes constructives a
les aportacions dels altres
companys.
- Ortografia.
El fòrum del debat estarà
obert fins el dia 6 d’octubre.
El pes de l’activitat serà d’un
5% de la nota global del NF1.
Entrega final sobre el
document realitzat a través de
wiki. Lliurament a través de la
plataforma el dia 4 d’octubre.
Tindrà un pes del 50% de
l’activitat 1 del NF1.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.
Recordar que
s’ha de tenir
instal·lat un
editor d’àudio
per poder
escoltar els
podcast.
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5. PRESENCIAL

NF1:
CT prefabricats.

6. NO PRESENCIAL

NF1:
Esquemes CT

Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
Activitat 7: realitzarem una
activitat en grup a l’aula.
Agruparem els alumnes en
grups de 4 i amb els catàlegs
dels fabricants Ormazabal i
Schneider Electric els
alumnes realitzaran la cerca
de les característiques
tècniques i dels punts més
importants sobre el
transformador prefabricat de
30KvA.
Exposició oral davant del grup
dels treballs realitzats de
forma col·laborativa.
Utilitzarem 10 minuts per grup
per explicar la seva part a la
resta dels companys. El pes
de l’activitat serà d’un 10% de
la nota global del NF1.

Lectura del tutorial sobre el
software gratuït de Schneider
SISCET 8 per edició
d’esquemes de centres de
transformació.
Informació sobre diferents
proveïdors de software.
Direccions a través de la web
de diferents fabricants de
transformadors.
Activitat 8: Realització de
l’esquema unifilar d’un
transformador de 11KvA,
mitjançant el software
descarregat.
L’entrega de l’activitat 9 es
realitzarà a través del Moodle
el 11 d’octubre. El pes de
l’activitat serà d’un 10% de la
nota global del NF1.

07/10/2016

Caldrà moure
les taules de
l’aula per posar
amb els
alumnes en
grups de
quatre.
Utilització del
projector.

Descarrega el
software
SISCET 8.
Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.
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Resolució de dubtes de la
setmana anterior .
Classe magistral sobre
transformadors ideals i reals.
Activitat 9: Es durà a terme
una prova escrita tipus test
per avaluar els coneixements
adquirits sobre els següents
temes:
- Aplicacions dels
transformadors i
característiques tècniques.
- Tipus de CT.
- Parts d’un transformador.
- Configuració del CT.
- CT prefabricats.
El pes de l’activitat serà d’un
5% del total del NF1.

NF1:
Reconeixement
dels components
més importants
en un
transformador

Material visual sobre
transformadors ideals i reals.
Podcast sobre transformadors
ideals i reals, estar atents en
els punts importants.
Lectura d’un article sobre els
elements essencials dels
transformadors.
*Activitat 10: Cercar
informació en la web sobre
quins beneficis té un
transformador d’oli respecte
un transformador sec.
Entregar un document per
alumne en PDF de màxim
dues pàgines. Lliurament a
través de la plataforma el dia
19 d’octubre. Serà el
professor i els propis alumnes
qui avaluïn l’activitat. El pes
de l’activitat serà d’un 5% de
la nota global del NF1.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.

NF1:
Xerrada

Resolució de dubtes de la
21/10/2016
setmana anterior .
Al inici de la xerrada
s’informarà als alumnes que
s’haurà de crear una wiki
sobre els punts claus del
manteniment per a realitzar en
la següent sessió no
presencial.
Xerrada per part d’un
instal·lador sobre els
manteniments que s’han de
dur a terme en un
transformador.

Cal utilitzar el
projector i
preparar el
necessari per el
ponent.

9. PRESENCIAL

8. NO PRESENCIAL

7. PRESENCIAL

NF1:
Transformadors
Ideals i reals.

14/10/2016

Utilització del
projector
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11. PRESENCIAL

10. NO PRESENCIAL

NF1:
Manteniments en
els CT

NF1:
Protocols de
seguretat en CT

Documents sobre
manteniments preventius.
Lectura d’un article sobre la
diferència entre manteniments
correctius i preventius.
Activitat 11: Crearem una
wiki de coneixements adquirits
de la xerrada amb els punts
claus del manteniment de
transformadors i la diferència
entre manteniment correctiu i
preventiu. Lliurament a través
de la plataforma el dia 28
d’octubre. El pes de l’activitat
serà d’un 5% de la nota global
del NF1.
Visualització dels vídeos
sobre manteniments en els
transformadors.
Activitat 12: El professor
crearà un xat i els alumnes
hauran de respondre a les
següents preguntes: És
important realitzar un bon
manteniment? Creus que les
empreses s’estalvien aquesta
operació?
Lliurament el dia 29 d’octubre
a través de la plataforma. El
pes de l’activitat serà d’un 5%
de la nota global del NF1.
Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
Classe magistral sobre
protocols de seguretat.
Activitat 13: Mitjançant el
Kahoot realitzarem una
avaluació dels conceptes
adquirits sobre protocols de
seguretat. El pes de l’activitat
serà d’un 5% de la nota global
del NF1

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.
Realitzar
enquesta per
valora situació
del mòdul.

28/10/2016

Utilització del
projector
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Diferents vídeos sobre
accidents en centres de
transformació.
Lectura de l’article Treballar
segur en un CT.
PDF de quines són les
mesures que cal tenir en
compte dintre del
manteniment d’un
transformador.
Activitat 14: Realització d’un
test per avaluar els
coneixements sobre
seguretat. Aquest test tindrà
un temps establert per a cada
pregunta de 30 segons i
s’haurà de realitzar a través
del Moodle. Els alumnes
tindran una única oportunitat
per fer-ho. El test es realitzarà
a la plataforma el dia 3 de
novembre. El pes de l’activitat
serà d’un 5% de la nota global
del NF1

NF2:
Introducció de les
xarxes aèries i
soterrades i tipus
de xarxes

Identificar mitjançant una
04/11/2016
sortida al voltant de l’escola
dels diferents tipus de xarxes.
Activitat 15: Realitzar per part
dels alumnes diferents vídeos
respecte als tipus de xarxes i
penjar-ho en el Blogger que
s’haurà de crear en la següent
sessió no presencial, explicant
quins tipus de xarxes han
localitzat. Tindrà un pes del
10% de la nota final del NF2.
Classe magistral de xarxes
aèries i soterrades.

13. PRESENCIAL

12. NO PRESENCIAL

NF1:
Seguretat en els
centres de
transformació

Utilització del
projector .
S’ha de haver
llegit
prèviament la
documentació
penjada a la
plataforma.
Sortida al
voltant de
l’escola.
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Visitar Canal Youtube Endesa
educa.
Visitar web xarxa elèctrica
espanyola.
És molt interesant, hi ha
consums en temps real.
Lectura tutorial sobre Blogger.
Vídeos de com es realitzen els
càlculs mecànics dels
elements constituents de la
xarxa.
Activitat 16: Busqueu a la
xarxa diferents distribuïdors
elèctrics i introduïu una petita
descripció de com a mínim 5
distribuïdors elèctrics a nivell
nacional o Europeu. El pes
d’aquesta activitat serà el 5%
del total del NF2
*Activitat 17:Creació per part
dels alumnes d’un Blogger per
penjar els esdeveniments de
les sessions del NF2, amb
l’objectiu que utilitzin les eines
TIC. Aquesta activitat serà
avaluada mitjançant una
rúbrica. El pes d’aquesta
activitat serà el 10%
del total del NF2

NF2:
Diferents tipus de
cables i
col·locació en
funció de la xarxa

Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
Resolució d’exercicis sobre
càlculs mecànics. El professor
portarà una sèrie d’exercicis
que s’hauran de resoldre a
classe en grups de 4 alumnes
i després sortiran a la pissarra
per fer-los.
Activitat 18:Introducció del
debat sobre quin impacte
ambiental tenen les
distribucions aèries: la solució
són les instal·lacions
soterrades?
Tindrà un pes del 5% de la
nota final del NF2.
Activitat 19:Kahoot per
avaluar els coneixements
sobre els tipus de xarxes i els
diferents cables. Tindrà un
pes del 5% de la nota final del
NF2.

15. PRESENCIAL

14. NO PRESENCIAL

NF2:
Tipus de xarxes.
Distribució
elèctrica.

11/11/2016

Utilitzarem el
projector.
Separarem la
classe en dues
parts per crear
l’ambient de
debat.
S’ha de haver
visionat els
vídeos sobre
càlculs
mecànics.
Utilització del
projector.
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S’haurà de fer una entrega del
link del Blogger per part de
cada alumne per poder fer
una primera valoració per part
del professor sobre les
entrades. L’entrega del link
serà el dia 15 de novembre.
Lectura del PDF
característiques dels suports,
conductors i subjecció en una
façana.
Exemple d’un pressupost real
d’una instal·lació en una
façana.
Visitar diferents webs de
distribuïdors de material.
Activitat 20: Realitzar una
fitxa utilitzant un catàleg dels
diferents distribuïdors de
material per determinar el cost
d’un tram d’una instal·lació en
una façana. En aquesta
activitat el professor enviarà
un arxiu amb les
característiques que han de
valorar per realitzar el
pressupost.
El pes d’aquesta activitat serà
el 10% del total del NF2. S’ha
de lliurar abans del 20 de
novembre.
Es penjaran diferents vídeos
de com es realitza el càlcul de
seccions.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.

NF2:
Manteniment i
introducció en els
càlculs de
seccions

Resolució de dubtes de la
18/11/2016
setmana anterior.
Resoldrem conjuntament els
exercicis proposats.
Classe magistral sobre els
diferents tipus de
manteniments.
Després de la classe magistral
sobre manteniments en una
xarxa de distribució es
realitzarà una activitat per
veure si han entès quins són
els punts més importants en
un manteniment.
Activitat 21: Realització de
l’exercici de mots encreuats
sobre els diferents elements
que entren en un
manteniment. El pes de
l’activitat serà d’un 5%

Veure
prèviament els
vídeos que he
penjat de
resolució
d’exercicis.
Utilització del
projector.

17. PRESENCIAL

16. NO PRESENCIAL

NF2:
Xarxes aèries en
baixa tensió.
Tipus i
característiques
dels suports.
Tipus i
característiques
dels conductors.
Elements
accessoris de
subjecció en
suports i façanes.
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Cercar informació sobre la
simbologia de les xarxes de
distribució mitjançant internet.
Lectura del material aportat a
la plataforma de simbologia de
les xarxes de distribució.
Activitat 22: Realitzar un
layout des de la central
elèctrica fins arriba al
transformador que subministra
corrent al abonat, es valorarà
la introducció dels següents
elements:
- Parallamps.
- Seccionadors.
- Interruptor d’alta tensió.
- Interruptor de baixa tensió.
- Transformador.
- Rectificador
I explicar per què serveix cada
element.
El pes de l’activitat serà d’un
10% de la nota final del NF2.
S’ha de lliurar abans del 22 de
novembre.

NF2:
ITC-BT-06
ITC-BT-07
Xarxes aèries per
a la distribució en
baixa tensió

Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
Classe magistral sobre la
instrucció tècnica
complementària de baixa
tensió 6. Utilitzarem el
Reglament electrotècnic com
a suport .
Activitat 23:Realització a
classe d’una pràctica
d’aprenentatge cooperatiu
sobre càlculs de seccions. El
treball es realitzarà en grups
de quatre alumnes. Tindrà un
pes d’un 5% sobre la nota
final del NF2.

19. PRESENCIAL

18. NO PRESENCIAL

NF2:
Interpretació de
plànols i
simbologia

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.

25/11/2016

Aula
d’informàtica.
Haver escoltat
prèviament els
podcast penjats
a la plataforma
sobre els ITCBT-6 i BT-07
Caldrà moure
les taules de
l’aula per posar
amb els
alumnes en
grups de
quatre.
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Lectura de diferents articles
sobre la eficiència energètica .
Lectura de estàndards de
qualitat en la distribució
elèctrica.
Visualització del vídeo sobre
eficiència energètica.
Activitat 24: mitjançant la
notícia de premsa sobre la
qualitat de la distribució
elèctrica en el nostre país,
contestar a les diferents
preguntes que es plantegen
en la fitxa penjada per el
professor.
El pes de l’activitat serà d’un
5% de la nota del NF2.
S’haurà de lliurar a través de
la plataforma abans del 29 de
novembre.

NF2:
Xerrada

Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
Visita d’un expert sobre
auditories d’eficiència
energètica que ens farà una
xarrada sobre la situació a
Catalunya.
Activitat 25:Mitjançant la
observació del professor es
tindrà molt en compte les
preguntes per part dels
estudiants al ponent. El pes
de l’activitat serà del 5% de la
nota del NF2.
*Activitat 26: Realitzarem un
Kahoot per avaluar els
coneixements adquirits sobre
la eficiència energètica.
El pes de l’activitat serà del
5% de la nota del NF2.

NF2:
Prevenció de
riscos i mesures
de protecció

Lectura del PDF línies
elèctriques aèries i
subterrànies a Catalunya.
Lectura dels procediments de
seguretat en instal·lacions de
línies elèctriques.
Activitat 27: Realitzar un
checklist sobre quines són les
mesures de seguretat que
s’han de seguir abans d’un
manteniment sobre un tram
d’una xarxa de mitja tensió.
Caldrà lliurar-ho abans del dia
10 de desembre. El pes de
l’activitat serà del 5% de la
nota del NF2.

22. NO PRESENCIAL

21. PRESENCIAL

20. NO PRESENCIAL

NF2:
Eficiència
energètica.
Qualitat en el
subministrament.

Repassar
conceptes
sobre
d’eficiència
energètica.
La propera
sessió
presencial
tindrem un
expert en
auditories
d’eficiència
energètica.

02/12/2016

Cal utilitzar el
projector i
preparar el
necessari per el
ponent.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.
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Resolució de dubtes de la
setmana anterior.
*Activitat 28:Avaluació per
part dels companys del
Blogger realitzat sobre les
diferents sessions del NF2
mitjançant una rúbrica que
se’ls entregarà per part del
professor. S’haurà d’omplir un
qüestionari que s’ha de fer a
través de la plataforma.
El professor assignarà a cada
alumne a qui haurà d’avaluar.
El pes de l’activitat serà del
10% de la nota del NF2.

NF2:
Posada en servei
de les
instal·lacions
elèctriques de
baixa tensió
Eines i
instruments.

Identificar quines són les
eines de muntatge i
manteniment d’acord al que
estableix el ITC-BT 18.
Activitat 29: Realitzar una
activitat que es lliurarà en
format PDF dintre de la
plataforma, introduint
fotografies i una petita
explicació de les següents
punts:
- Eines específiques
- Aïllament parcial i total
- Eines de mà bàsiques i la
instrumentació específica.
Caldrà lliurar-ho abans del dia
13 de desembre. El pes de
l’activitat serà del 5% de la
nota del NF2.

24. NO PRESENCIAL

23. PRESENCIAL

NF2:
Avaluació del
Blogger

09/12/2016

Aula
d’informàtica.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant email
o bé Skype amb
cita concertada.

Registre de la planificació de totes les sessions que s’engloben dins la Unitat Formativa 1 del
mòdul 3
Per a la UF2 s’han definit 18 sessions presencials de dues hores (marcades en color taronja) i
12 sessions de dues hores no presencials (marcades en color blau). Degut a que aquesta
unitat està basada en el coneixement de les instruccions tècniques complementàries de baixa
tensió (ITC- BT) que venen descrites en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT),
s’ha decidit fer-ho d’una manera diferent ja que el model presencial recorre a l’ús de les classes
magistrals. Per aquest motiu, la metodologia que es durà a terme estarà centrada més en
l’aprenentatge que no pas en l’ensenyament.
Dins de la piràmide d’aprenentatge trobem que la mitjana de retenció més elevada està quan
expliquem als altres. És per aquest motiu, que ens basarem en l’aprenentatge cooperatiu i
farem servir la tècnica del puzle perquè són tècniques metodològiques que es centren en
l’aprenentatge de l’alumnat i incideixen en que els alumnes treballin entre ells.
Per aquest motiu, el fil conductor d’aquesta unitat vindrà donada per l’activitat 31 basada amb
la tècnica del puzle que realitzarem al llarg de la unitat formativa i serà la que explicarem amb
més detall en el apartat de descripció de les activitats.
Les fases que realitzarem seran les següents:
Fase 1
Consisteix en dividir la classe en grups petits (en el nostre cas cinc persones per grup). A cada
membre del grup se li assignarà un tema per aprendre. Finalment, l’alumne haurà de realitzar

36
Elaboració del mòdul professional M03 Instal·lacions de distribució del CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques per via semipresencial

un treball sobre la tema assignat.
Fase 2
Es crearà un grup d’experts format per un membre de cada grup inicial que serà expert en una
matèria. Així, el grup estarà format per alumnes que coneixen el mateix tema i poden aportar
altres punts de vista. Un cop reunits realitzaran un document final d’experts.
Fase 3
Es tornen a ajuntar els grups inicials i cada membre del grup és el responsable d’explicar a la
resta de companys el contingut que ha treballat.
Fase 4
Realització d’una prova escrita per avaluar el que han après durant aquestes sessions.
L’objectiu d’aquesta unitat formativa és que tots els alumnes coneguin quina és la seqüència
que intervé des de les previsions de càrrega i embrancament d’una instal·lació fins arribar als
interruptors de control de potència, passant per totes les seves fases. També han de conèixer
els requeriments administratius i legals per ser un instal·lador autoritzat i poder validar
instal·lacions.
En la figura 1 podem veure com s’han organitzat els temes en funció de les instruccions
tècniques complementàries que s’han assignat a cada alumne. La figura 1 dóna una visió de
quin és el recorregut d’una instal·lació d’enllaç amb tots els seus apartats i quina és la seva
ITC-BT que correspon a cada pas. Cal dir que faltarien les ITC-BT3, ITC-BT-4 iITC-BT-5 que
correspon a tot allò que és necessari des d’un punt de vista administratiu.

Esquema d’una instal·lació d’enllaç

Figura 4: Designació dels temes en funció dels ITC-BT assignats a cada alumne
Font: tecno.iesalgarb.es
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Taula 8: planificació de les sessions de la UF2

Sessió

Continguts
d’ensenyament

Activitats d’aprenentatge i orientacions
metodològiques

Data de la
sessió

Observacions

27. PRESENCIAL

26. NO PRESENCIAL

25. PRESENCIAL

U.F.2: Instal·lacions d'enllaç
NF1:
Presentació de
com es
realitzarà el
nucli formatiu.
Explicació del
ITC-BT-12

Presentació sobre el treball cooperatiu i el
mètode puzle.
Planificació de les sessions de classe.
Explicació del mètode d’avaluació de la
unitat formativa.
Assignació dels grups .
Classe magistral sobre esquemes
d’instal·lacions d’enllaç i què es una
instal·lació d’enllaç.

03/02/2017 Utilització del
projector.
S’han d’haver
llegit la
documentació
sobre el
mètode puzle i
el treball
cooperatiu.

NF1:
Instal·lacions
d’enllaç

Lectura dels articles sobre les parts d’una
instal·lació d’enllaç.
Buscar a través de la web diferents
esquemes d’instal·lacions d’enllaç.
Activitat 30: dibuixa un esquema des de la
xarxa de distribució fins els dispositius
generals de comandaments, explicant cada
un d’ells. Lliurament a través de la
plataforma el dia 7 de febrer. El pes de
l’activitat serà d’un 5% de la nota global del
NF1.
Es pengen les propostes dels diferents
temes per l’activitat del mètode puzle.
L’assignació serà a càrrec del professor.

NF1:
Creació de
l’estructura
necessària per
iniciar el mètode
puzle.

Resolució de dubtes de la setmana anterior. 10/02/2017 Ja tenen
*Activitat 31: Assignació de temes per a
penjat a la
cada alumne dels grups. L’assignació la farà
plataforma els
el professor.
diferents
Temes:
temes.
1) ITC-BT-10 i ITC-BT-11: previsió de
càrregues i embrancaments.
Han d’haver
2) ITC-BT-13 i ITC-BT-14: caixa general de
escoltat els
protecció i línia general d’alimentació.
podcast amb
3) ITC-BT-16 i ITC-BT-17: comptadors,
els punts més
interruptor general de maniobra.
importants de
4) ITC-BT-15: derivació individual.
les ITC-BT-1 i
5) ITC-BT- 3, ITC-BT-4 i ITC-BT-5: què s’ha
ITC-BT-2
de fer per ser instal·lador homologat, quina
documentació és necessària per legalitzar
instal·lacions i tot el relacionat amb
inspeccions i verificacions. Aquesta activitat
tindrà un pes del 20% de la nota final del
NF1.
El desenvolupament d’aquesta activitat es
podrà veure en l’apartat dels annexos on es
desenvoluparan les activitats

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.
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28. NO PRESENCIAL
29. PRESENCIAL
30. NO PRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-1
Terminologia
que es troba
dintre del REBT.

Lectura sobre terminologia utilitzada en el
ITC-BT-1.
Escoltar podcast sobre significat de
terminologia i algun exemple que es trobin
al Reglament Electrotècnic per a baixa
tensió.
Es penjarà un arxiu de mots encreuats
sobre terminologia, això servirà per a que
l’alumne practiqui terminologia d’una forma
més entretinguda.
Activitat 32: crea una fitxa amb la
descripció de 12 terminologies que es
troben en el ITC-BT-01, amb una foto i
diferents camps d’aplicació. Lliurament a
través de la plataforma el dia 14 de febrer.
El pes de l’activitat serà d’un 5% de la nota
global del NF1.

NF1:
ITC-BT-03
ITC-BT-10
ITC-BT- 13
ITC-BT-16
Treball
individual.

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Visualització d’un vídeo sobre els aspectes
més importants sobre les ITC-BT-3,10,13 i
16.
Treball individual de cada alumne per
realitzar el seu tema assignat.
Durant aquestes sessions, l’alumne haurà
de treballar sobre el tema que li ha estat
assignat i aprofitarà aquest espai per
resoldre dubtes amb el professor.
.

NF1:
ITC-BT-02
Normes de
referència al
REBT

Lectura del PDF sobre les normes de
referència ITC-BT-2.
Recerca sobre dues pàgines web on es
pugui consultar la normativa. Aquests links
on han trobar la informació, els alumnes els
penjaran en un document a través de una
wiki que crearà el professor. Així, podrem
tenir un lloc de referència on tots puguin
consultar les webs.
Activitat 33: Lliurar un document explicant
el significat de les següents normes :
- CEI60189-2/A2: 1996
- EN 61196-3: 1998.
- UNE 20460-5-52: 1996
Es plantejaran preguntes com a què fa
referència, què significa la capçalera i
s’haurà de fer un resum de la normativa.
Lliurament de l’activitat a través de la
plataforma el dia 22 de febrer. El pes de
l’activitat serà d’un 5% de la nota global del
NF1.

S’ha
d’informar als
alumnes que
en la següent
sessió
presencial els
resoldran els
dubtes sobre
el tema que li
ha tocat.
Escoltar els
podcast sobre
les ITC que es
realitzaran la
següent
sessió
presencial.
17/02/2017 Utilització del
projector.
Aula
d’informàtica
per utilitzar els
ordinadors per
la cerca
d’informació

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.

El dia 21 de febrer es farà el lliurament a
través de la plataforma de la primera
entrega del treball individual de l’activitat 32
i el seu serà d’un 20% de la nota global
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31. PRESENCIAL
32. NO PRESENCIAL
33. PRESENCIAL
34. NO PRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-10
Previsió de
càrregues.
ITC-BT- 13
Caixes generals
de protecció.
ITC-BT-16
Comptadors
Treball
individual.

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Visualització d’un vídeo sobre els aspectes
més importants de les ITC-BT-10,13 i 16.
Treball individual de cada alumne per
realitzar el seu tema assignat.
Durant aquestes sessions l’alumne
aprofitarà aquest espai per resoldre dubtes
amb el professor.

24/02/2017 Utilització del
projector.
Aula
d’informàtica
per utilitzar els
ordinadors per
la cerca
d’informació
.

NF1:
ITC-BT-4
Documentació i
posada en
servei de les
instal·lacions.
ITC-BT-11
Embrancaments.
ITC-BT-17
Dispositius
generals i
individuals.

Lectura sobre requisits per posar en servei
una instal·lació.
Lectura del manual del bon instal·lador.
PDF sobre dispositius generals i individuals.
Diferents links sobre distribuïdors de
material elèctric.
Veure els vídeos sobre embrancaments.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.
Penjar
informació per
ampliar els
contiguts

NF1:
ITC-BT-05
Verificació
inspeccions.
ITC-BT-14
Línia general
d’alimentació.
.

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Visualització d’un vídeo sobre els aspectes
més importants sobre la ITC-BT-14.
Treball individual de cada alumne per
realitzar el seu tema assignat.
Durant aquestes sessions l’alumne
aprofitarà aquest espai per resoldre dubtes
amb el professor.

NF1:
Entrega treball
individual

Aquesta sessió la deixarem per acabar els
treballs individuals que s’han de lliurar.
Entrega del treball individual a la plataforma.

Activitat 34: El professor iniciarà un debat
al fòrum amb la següent pregunta:
Estan ben valorats els instal·ladors dintre
del sector industrial?
Què penses sobre els carnets d’instal·lador?
Són necessaris?
El pes de l’activitat serà d’un 5% de la nota
global del NF1.

El dia 8 de març es farà el Lliurament a
través de la plataforma de la segona
entrega del treball individual de l’activitat
32 i el pes d’aquesta activitat serà d’un 20%
de la nota global.

03/03/2017 Utilització del
projector.
Aula
d’informàtica
per utilitzar els
ordinadors per
la cerca
d’informació.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.
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35. PRESENCIAL
36. PRESENCIAL

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Classe magistral sobre la ITC-BT- 3, ITCBT- 10 i ITC-BT-13.
Activitat 35: Utilització del Socrative com a
mètode de gamificació per avaluar els
coneixements obtinguts en aquesta sessió.
El pes de l’activitat serà d’un 5% de la nota
global del NF1.

10/03/2017 Utilització del
projector.
Aula
d’informàtica

NF1:
Reunió d’experts
sobre
instal·lacions
d’enllaç.

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Reunió d’experts.
Tots els alumnes de cada tema es reuniran
per compartir experiències sobre el mateix
tema i poder escoltar altres punts de vista.
S’haurà de preparar un informe entre tots
els experts que lliuraran a la següent sessió
no presencial. Els detalls es troben en la
definició de les fitxes.

17/03/2017 S’han de
preparar les
taules de
l’aula per la
reunió
d’experts.

NF1:
Derivacions
individuals
ITC-BT-15

S’ha de llegir del document de Union
Fenosa l’apartat de derivacions individuals.
Activitat 36: Realitzar els càlculs de la
secció dels cables tenint en compte els
següents criteris:
- Tensió subministrada.
- Demanda de potència.
- Caiguda de tensió màxima admissible.
- Corrent màxim admissible del conductor.
El professor penjarà un fitxer amb diferents
casos que l’alumne haurà de resoldre.
Lliurament a través de la plataforma el dia
21 de març. El pes de l’activitat serà d’un
5% de la nota global del NF1.

37. NO PRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-3
ITC-BT-10
ITC-BT-13

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.

38. PRESENCIAL

El dia 23 de març es farà el lliurament del
treball definitiu dels experts a través de la
plataforma de l’activitat 32. El pes
d’aquesta activitat serà d’un 20% de la nota
final.
NF1:
Presentacions
treballs experts

Cada grup d’experts tindrà 10 minuts per fer 24/03/2017 Utilització del
una presentació oral a la resta de companys
projector.
del tema. Els alumnes que no facin la
presentació, mitjançant una rúbrica facilitada
pel professor, realitzaran l’avaluació de la
presentació oral dels seus companys. El
lliurament de la rúbrica es farà a través de la
plataforma el dia 28 de març. El pes de
l’avaluació per part dels alumnes tindrà un
pes del 20% de la nota final de l’activitat
32.
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39. PRESENCIAL
40. NO PRESENCIAL
41 PRESENCIAL
42. PRESENCIAL
43. NO PRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-4
ITC-BT- 11
ITC-BT-16

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Classe magistral sobre la ITC-BT- 4, ITCBT- 11 i ITC-BT-16.

NF1:
Instal·lacions
d’enllaç.
Criteris de
qualitat

Lectura de la informació sobre els
estàndards de qualitat en les instal·lacions
d’enllaç.
Lectura sobre diferents certificacions de
qualitat en instal·lacions elèctriques.
Document Què és la ISO14001.
Què és la certificació TS.
Activitat 37: S’ha de penjar una reflexió
sobre què creieu que és la qualitat.
Lliurament de l’activitat a través de la
plataforma el dia 4 d’abril. El pes de
l’activitat serà d’un 5% de la nota global del
NF1.

31/03/2017 Utilització de
projector.
Recordar que
la propera
setmana tenim
una visita d’un
instal·lador

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.

NF1:
Xerrada per part d’una empresa de serveis
Xerrada
sobre instal·lacions d’enllaç.
empresa externa Activitat 38: El professor passarà un
qüestionari amb diferents preguntes sobre
el tema tractat a la xerrada i els alumnes
hauran de contestar i entregar al professor.
Aquesta activitat tindrà un pes del 5% sobre
la nota final del NF1.

07/04/2017 Utilització de
projector.

NF1:
Treball de grup
inicial

Es tornaran a reunir els grups inicials i cada
membre del grup és el responsable
d’explicar a la resta de companys el
contingut que ha realitzat. Es realitzarà un
document final que utilitzaran per la
presentació final

21/04/2017 S’han de
preparar les
taules de
l’aula per la
reunió de
grup.

NF1:
Diagnòstic de
causes d’averies
reals

Visualització dels vídeos sobre el diagnòstic
d’averies.
Lectura de diferents casos sobre com
diagnosticar una averia.
Documentació sobre quins passos s’han de
seguir per realitzar un bon diagnòstic.
Manteniments preventius.
Activitat 39 realitzar manteniment
preventiu sobre un quadre general de
comandament i protecció amb tota la
informació proporcionada i la que s’hagi
cercat a la ret. Lliurament de l’activitat a
través de la plataforma el dia 26 d’abril. El
pes de l’activitat serà d’un 5% de la nota
global del NF1.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada.
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44. PRESENCIAL
45. NOPRESENCIAL
46. PRESENCIAL
47. NO PRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-5
ITC-BT- 14
ITC-BT-17

Resolució de dubtes de la setmana anterior. 28/04/2017 S’ha d’haver
Classe magistral sobre la ITC-BT- 5, ITCescoltat els
BT- 14 i ITC-BT-17.
podcast dels
Activitat 40 :Exercicis de càlculs de previsió
ITCS de les
de càrregues. Aquesta activitat tindrà un
sessions amb
pes del 5% sobre la nota final del NF1.
els punts més
importants.
S’han d’haver
vist els vídeos
de resolució
d’exercicis.

NF1:
Mesures de
paràmetres
caracteristics

Documentació sobre el funcionament dels
simuladors.
Mitjançant la pàgina
http://www.educacontic.es/blog/simuladoresde-circuitos-electricos-y-electronicos-enlinea, han d’utilitzar els diferents recursos
que ofereix per mesurar paràmetres
característics en una instal·lació.

NF1:
Instal·lacions
d’enllaç

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
*Activitat 41: Explicació mitjançant un cas
real d’un incendi en una instal·lació d’enllaç
d’un local comercial.
Grup de discussió sobre la seguretat. Cal
penjar un document d’una pàgina amb les
reflexions personals sobre el cas. El pes de
l’activitat serà d’un 5% de la nota global del
NF1.

NF1:
Seguretat en les
instal·lacions

Lectura de la documentació de seguretat en
el lloc de treball.
Visita de diferents webs sobre la seguretat
en les instal·lacions elèctriques.
Activitat 42: Per part del professor s’iniciarà
un fòrum sobre el tema de la seguretat en
les instal·lacions d’enllaç amb la pregunta:
Creieu que en una instal·lació prima sempre
la seguretat?
És molt important la participació de tots i és
obligatori com a mínim realitzar dues
aportacions per alumne al fòrum.
Es tindrà molt en compte les reflexions
personals. El fòrum es tancarà el 11 de
maig. El pes de l’activitat serà d’un 5% de la
nota global del NF1.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada

05/05/2017 Utilització del
projector.
Separarem la
classe en
dues parts per
iniciar el
debat.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada
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48. PRESENCIAL
49. PRESENCIAL

Resolució de dubtes de la setmana anterior.
Classe magistral sobre les derivacions
individuals i la presa de terra en les
instal·lacions.

NF1:
Pràctiques al
laboratori
elèctric

Activitat 43: Realització d’una pràctica en el 19/05/2017 Laboratori
laboratori on es realitzarà el muntatge
electricitat
simulant una línia general i la seva connexió
a la caixa general de protecció. L’avaluació
d’aquesta activitat serà del muntatge assolit
o no assolit i el pes de l’activitat serà d’un
5% de la nota global del NF1.

NF1:
ITC-BT-18

PDF sobre què és la presa de terra.
Diferents vídeos del procediment per
mesurar la presa de terra en una
instal·lació.
Es penjaran diferents exercicis sobre com
mesurar la presa de terra.
Activitat 44: Buscar per internet quin és el
procediment per mesurar la presa de terra ,
quins instruments s’utilitza i quins càlculs
s’han de fer per conèixer la resistivitat del
terreny i la resistència total. Lliurament de
l’activitat a través de la plataforma el dia 23
de maig. El pes de l’activitat serà d’un 5%
de la nota global del NF1.

NF1:
Presentació de
tots els
continguts

Presentació de cada grup sobre el contingut 26/05/2017 Utilització del
de cada tema. Els alumnes experts en un
projector.
tema no podran exposar aquell tema, serà
Interessant
el professor qui el decidirà. L’avaluació de la
repassar tots
presentació es realitzarà mitjançant una
el podcast.
rúbrica que utilitzarà el professor. Cada
alumne disposarà de 5 minuts per la
presentació. Aquesta activitat tindrà un pes
del 20% sobre la nota final de l’activitat 32.

NF1:
Repàs
continguts
generals

Resolució de dubtes generals de tot el curs.
Aprofitarem per fer un repàs general abans
de la prova escrita.

52. PRESENCIAL

51. PRESENCIAL

50. NOPRESENCIAL

NF1:
ITC-BT-15
ITC-BT-18

12/05/2017 Utilització del
projector.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada

02/06/2017 Utilització del
projector.
Repassar
abans de l’
examen.
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53. NO PRESENCIAL
54. PRESENCIAL

NF1:
Exàmens
d’altres anys
sobre
instal·lacions
d’enllaç

Es penjaran diferents qüestionaris de
diferents exàmens realitzats altres anys
perquè els alumnes puguin practicar per la
prova final.
El professor obrirà un fòrum durant dos dies
per consultes que puguin veure tots els
alumnes i entre tots poder resoldre’ls.

Resolució de
dubtes dels
alumnes
mitjançant
email o bé
Skype amb
cita
concertada

NF1:
Examen final

*Activitat 45: Prova final on s’avaluaran tots 09/06/2017 Les notes es
els continguts de la Unitat Formativa.
penjaran la
Aquesta prova serà tipus test i tindrà un pes
pròxima
del 25% de la nota final del NF1.
setmana a la
plataforma.

Registre de la planificació de totes les sessions que s’engloben dins la Unitat Formativa 2

10. Criteris d’avaluació del mòdul semipresencial
Respecte als criteris d’avaluació, per a superar el Mòdul Professional cal aprovar
independentment les dues unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
Complert aquest requisit, la qualificació del Mòdul Professional (QMP) s’obtindrà segons la
següent ponderació:

QMP= (40/100)* QUF1+ (60/100)*QUF2

Per a cada unitat formativa es detallen quins instruments s’utilitzen per a realitzar la avaluació.

QUF1= (20/40)* QNF1+ (20/40)*QNF2
D’ara en endavant quan parlem d’activitats utilitzarem l’ abreviació (Act.).
Instruments d’avaluació de la UF1:
NF1
Els instruments d’avaluació estaran formats per les activitats de la 1 fins a l’activitat 14. La
activitat 1 està dividida en dues entregues. La qualificació del NF1 es calcularà de la següent
manera:
er

on

QAct1= (1 lliurament treball wiki *0,5) + (2 lliurament treball wiki 0,5)

QNF1 = (0,25*Act.1) + (0,05*Act.2) + (0,05*Act.3) + (0,05*Act.4) + (0,05*Act.5) + (0,05*Act.6) +
(0,1*Act.7) + (0,1*Act.8) + (0,05*Act.9) + (0,05*Act.10) +(0,05*Act.11) + (0,05*Act.12) +
(0,05*Act.13) + (0,05*Act.14)
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NF2
Els instruments d’avaluació estaran formats per les activitats de la 15 fins a la 29. La
qualificació de la UF1 es calcularà de la següent manera:

QNF2

= (0,1*Act.15) + (0,05*Act.16) + (0,1*Act.17) + (0,05*Act.18) + (0,05*Act.19) +
(0,1*Act.20) + (0,05*Act.21) + (0,1*Act.22) + (0,05*Act.23) + (0,05*Act.24) + (0,05*Act.25)
+(0,05*Act.26) + (0,05*Act.27) + (0,1*Act.28) + (0,05*Act.29)
Per a cada unitat formativa es detallen quins instruments s’utilitzen per a realitzar la avaluació.

QUF2= (60/60) * QNF1
Instruments d’avaluació de la UF2:
NF1
Els instruments d’avaluació estaran formats per les activitats de la 30 fins a la 45. La activitat 31
està dividida en quatre entregues. La qualificació de la UF1 es calcularà de la següent manera:

QAct31=

er

on

er

(1 lliurament treball individual *0,20) + (2 lliurament treball individual 0,20) + (3
lliurament grup d’experts 0,20) + (Rubrica presentació oral experts * 0,20) + (Rubrica avaluació
professor * 0,20)

QNF1

= (0,05*Act.30) + (0,2*Act.31) + (0,05*Act.32) + (0,05*Act.33) + (0,05*Act.34) +
(0,05*Act.35) + (0,05*Act.36) + (0,05*Act.37) + (0,05*Act.38) + (0,05*Act.39) + (0,05*Act.40)
+(0,05*Act.41) + (0,05*Act.42) + (0,05*Act.43) + (0,05*Act.44) + (0,1*Act.45)

11. Exemples d’activitats desenvolupades
De cada unitat formativa s’han seleccionat tres activitats que es desenvoluparan mitjançant una
fitxa. Aquestes fitxes es poden consultar a l’apartat de Annexos.
Les activitats són les següents:
UF1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
NF1 Centres de transformadors.
Ø Activitat 1: Realitzar un document col·laboratiu mitjançant una wiki.
Ø Activitat 5: Realitzar un qüestionari mitjançant Moodle sobre configuracions de
transformadors.
Ø Activitat 10: Quins beneficis té un transformador sec respecte a un d’oli?
NF2 Xarxes de distribució aèries i subterrànies.
Ø Activitat 17: Creació d’un Blogger.
Ø Activitat 26: Realització d’un Kahoot.
Ø Activitat 28: Rúbrica de l’exposició oral.
UF 2: Instal·lacions d’enllaç
NF 1 Configuració, muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques d'enllaç.
Ø Activitat 31:Realització de l’activitat utilitzant la tècnica del puzle.
Ø Activitat 41: Realitzar la fitxa sobre un cas d’un incendi en una instal·lació d’enllaç.
Ø Activitat 45: Prova final mitjançant un test.
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12. Conclusions finals
La clau de la semipresencialitat està en alimentar-se dels avantatges que ofereix el model
presencial i el model on-line. Disposar d’una plataforma amb la informació ben ordenada i que
desperti l’interès dels alumnes genera motivació i un sentit més alt de pertinença amb allò que
estan fent, millorant també la gestió del temps. Tot això, lligat amb la flexibilitat, la comoditat i la
utilització de les TIC, fa que aquesta modalitat estigui més alineada amb les necessitats de la
societat actual.
Però s’ha de tenir en compte alguns aspectes no tan positius, com són la pèrdua de contacte
entre alumnes o entre alumne-professor. Per aquest motiu, s’ha de potenciar a través de la
plataforma totes aquelles eines que tenim a l’abast per contrarestar aquesta pèrdua de
contacte.
Per aconseguir tot això és imprescindible que els centres disposin dels recursos necessaris per
estar a l’alçada de les necessitats que requereix aquesta modalitat i per part dels docents, s’ha
de tenir la formació necessària en aquest sentit.
Per finalitzar, amb aquest TFM el que s’ha volgut mostrar ha estat, per una part, quina és
l’opinió de diferents experts sobre la modalitat semipresencial, per així poder elaborar una sèrie
d’indicadors que ens ajudin a mesurar durant la implantació del nostre pilot quina és la
valoració dels alumnes davant aquesta metodologia. Depenent de les informacions rebudes de
l’alumnat, anirem adequant, dintre del nostre procés de millora continua, el tipus de
metodologia aplicada. I per un altre banda, també s’ha elaborat una planificació de les sessions
del mòdul aportant diferents eines metodològiques més en consonància amb la modalitat
semipresencial. També, per mostrar el tipus d’activitats que es plantegen en la modalitat
semipresencial, s’han desenvolupat nou activitats que serviran com exemples.
Tot això, s’ha fet amb les millors intencions i amb la idea de aportar una manera diferent de
posar en marxa aquest mòdul, sempre des del màxim respecte i humilitat.
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