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1. INTRODUCCIÓ 

Durant els darrers anys, la nostra societat ha anat prenent consciencia del que 

representa la contaminació atmosfèrica produïda per la crema de combustibles 

fòssils respecte al medi ambient. Des de l’àmbit científic s’està arribant a un 

consens generalitzat en quant a les conseqüències que tenen els nostres actes 

sobre la depreciació de la qualitat de vida, en particular aquells referents al canvi 

climàtic o les afeccions que la contaminació causa en la nostra salut. 

Així doncs, estem assistint a un seguit de canvis en la legislació vigent per que fa a 

les emissions de partícules contaminats per part dels mitjans de transport 

particulars. Les noves normatives mediambientals estan cercant reduir al màxim les 

emissions contaminants dels vehicles automòbils, i això passa per tractar de limitar 

els vehicles que fan servir combustibles sòlids i potenciar tots aquells que fan servir 

energies renovables o netes. 

És per això que ciutats europees com Barcelona, París, Londres, Oslo o Helsinki, per 

citar algunes de les més conegudes, estan limitant l’accés o la circulació dels 

vehicles més contaminants amb restriccions de circulació, impostos o taxes 

especials, o la prohibició expressa de la circulació. 

Pel que fa als fabricants de vehicles, aquests han recollit la idea sobre la que 

treballar els pròxims anys, i estan desenvolupant màquines que, per una banda, 

tenen unes emissions bastant baixes, i per l’altra amb la incorporació d’enginys 

híbrids (gasolina-elèctrics) o 100% elèctrics.  

A més a més, hem pogut comprovar com els fabricants de vehicles de combustió 

interna, particularment els dièsel, oferien dades de consums i emissions 

contaminants manipulades per tal d’obtenir un major benefici econòmic. 

Però, a l’hora d’oferir els productes més nets, els cotxes elèctrics, els consumidors 

es troben amb certes limitacions que limiten la seva expansió definitiva. Per una 

banda, l’autonomia dels vehicles potser és una mica limitada, i els punts de 

recarrega tampoc és troben amb facilitat. I, per l’altra potser els serveis post-venda 

son una mica limitats per la manca de serveis de reparació i de recanvis.  

I és, precisament en aquest àmbit, en el que vull centrar el meu TFM, per tal de 

formar a futurs treballadors altament especialitzats en el manteniment i la 

reparació de vehicles elèctrics. Actualment, tan sols s’ofereixen alguns cursos 

especialitzats en centres privats, essent la oferta formativa pública molt limitada. 

Per tant, crec que la introducció d’un mòdul de vehicles elèctrics en un centre 

educatiu públic pot significar un valor afegit per aquest centre, a més de contribuir 

a la formació d’una nova generació de treballadors que puguin afrontar amb 

garanties els nous reptes del futur. 
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1.1 Objectius 

 

Aquest TFM té com a objecte principal adaptar el currículum del CFGS d'automoció 

a la nova realitat tecnològica del mercat. En aquests moments, com ja veurem 

s'està produint novament la introducció del vehicle elèctric en el catàleg dels 

fabricants. Així doncs, pot ser oportú començar aportar els recursos educatius per 

tal que els futurs professionals del manteniment de vehicles puguin tenir eines que 

els permetin afrontar amb garanties aquests canvis. 

Aquest treball està pensat en centres que ja ofereixen aquests estudis per a que 

puguin oferir un mòdul complet dedicat a aquesta tecnologia. Així, amb una sèrie 

d'inversions en material i formació, que més endavant s'exposaran, els centres 

poden completar la formació dels alumnes amb noves tecnologies. 

Al tractar-se d'un mòdul nou, un dels aspectes a destacar és que contribuirà a 

donar valor afegit als centres que ofereixen els estudis d'automoció. Per una banda, 

millorarà el currículum acadèmic dels estudiants del sector i, per l'altra, també pot 

atreure estudiants d'altres disciplines, com els de la família d'electricitat i 

electrònica. 

Potser, a causa de la novetat tecnològica, fins i tot pot contribuir a apropar el talent 

femení a una branca d'estudis amb presència gairebé total masculina. Els nous 

vehicles elèctrics ofereixen un atractiu tecnològic evident, i, a més a més, 

possibiliten per la seva constitució unes tasques de manteniment i reparació menys 

penoses que els motors de combustió interna. 

Els centres que es poden beneficiar més són aquells que estan situats prop de les 

àrees adaptades al VE. No hem d'oblidar que la seva limitada autonomia per ara 

limita el seu ús sobretot a trajectes més aviat curts i, per tant, el seu principal 

mercat són les àrees més densament poblades. Així doncs, podem observar en la 

següent figura les zones on s'ofereixen els punts públics de recàrrega de bateries, 

un bon indicatiu de les infraestructures disponibles per aquest tipus de vehicles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de localització de punts de recàrrega 
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A tot l'estat espanyol, destaca sobretot l'àrea de Barcelona. Aquesta ciutat acumula 

el nombre més gran de punts de recàrrega, i és una de les ciutats punteres del sud 

d'Europa en oferir aquests avantatges als ciutadans 

També és significativa la presència de punts de càrrega a Balears, molt superior al 

de l'Aragó o València. Aquestes illes també poden ser un bon lloc per a la 

implantació del VE, a causa de probablement a què la distància màxima per 

carretera son poc més de 100 kilòmetres a l'illa de Mallorca, o de prop de 40 a 

Eivissa i Menorca. A la petita illa d'Eivissa, per exemple, tenim gairebé els mateixos 

punts de recàrrega que a la ciutat de València, tot i tenir un prop d'un 90% menys 

de població. 

El benefici per als alumnes ha de ser l'adquisició de noves competències que els 

possibilitin integrar-se a les noves funcions que el mercat de vehicles esperarà 

d'ells. A més a més, en tractar-se d'un CFGS, també els pot ajudar a l'hora de 

definir uns futurs estudis universitaris, amb uns coneixements més amplis en 

electricitat i electrònica. 

Per les empreses també pot ser necessària la creació d'aquest mòdul al sistema 

educatiu. Els fabricants han de poder disposar de mà d'obra qualificada per tal de 

poder oferir els seus serveis amb la professionalitat més gran possible. A més a 

més, també pot fer que s'estalviïn una certa quantitat de recursos en la formació 

dels seus treballadors, en tenir aquests una sèrie de coneixements previs. 

Per últim, la societat pot sortir beneficiada en realitzar una aposta decidida per 

tecnologies més respectuoses amb el medi ambient. Aquest canvi en la tendència 

es pot ampliar si comencem a treballar-lo des de la base. Així doncs, els alumnes 

també es poden convertir en divulgadors de la reducció del nostre impacte en el 

medi mitjançant tecnologies més respectuoses i eficients. 
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2 SITUACIÓ ACTUAL 

2.1 Breu historia del vehicle elèctric 

La vida del vehicle elèctric, tot i que aparentment mai ha tingut èxit comercial fins 

ara, té una llarga història, molt més fins i tot que els cotxes de combustió interna. 

En primer lloc, l'electricitat era un camp de la ciència inexplorat que començava a la 

creació de nous giny i invents. Així doncs, en el cas dels descobriments més 

importants que permeteren el desenvolupament de vehicles elèctrics, tenim les lleis 

de l'electromagnetisme de Faraday, amb aplicacions com el motor elèctric, i els 

treballs de Volta que produïren les piles o bateries electroquímiques. 

Així doncs, tenim exemples primitius de vehicles elèctrics desenvolupats fa 

pràcticament 200 anys, com l'enginy creat per l'enginyer eslau-hongarès Anyos 

Jedlick el 1827. Era una època en la qual els vehicles eren prototips més o menys 

funcionals i amb un giny de vapor com a mitjà propulsor, ja que el cicle Otto de 

combustió interna encara tardaria prop de 50 anys a aparèixer.  

  

 

 

 

Fig. 2, vehicle dissenyat per Anyos Jedlick. 

També tenim l'exemple de la locomotora elèctrica, molt més funcional en el temps, 

desenvolupada per l'escocès Robert Davidson el 1837, i per William H. Taylor als 

EUA gairebé al mateix temps. Poc temps després es van desenvolupar les vies 

electrificades, que convertiren aquesta tecnologia en una alternativa viable al carbó, 

ja que encara avui dia perdura. 

Durant bona part del s.XIX el desenvolupament dels vehicles automòbils d'ús 

individual va ser purament experimental, sense que se'n arribés a comercialitzar 

cap. Igualment les bateries representaven un problema, per consum i autonomia, 

fet que decantava la balança cap al carbó per a moure ginys de vapor. El 

desenvolupament de bateries recarregables al 1850 permet afegir funcionalitat al 

vehicle elèctric. 

Però va ser a les darreries del segle XIX i principis del XX, amb la revolució 

industrial ja plenament assentada, quan sorgeixen els primers fabricants de 

vehicles automòbils a Europa, i als Estats Units, impulsats per enginys de vapor, 

combustió interna, elèctrics i fins i tot híbrids. En aquest mercat emergent, un 

holding de varies empreses elèctriques anomenat Electric Carriage & Wagon 

Company va jugar un paper molt destacat. 
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La Electric Carriage & Wagon Company, coneguda també com a Electric Vehicle 

Company o EVC, va ser establerta el 1897 a Nova York. Aquesta empresa va 

centrar el seu negoci en una mena de servei de taxi o de lloguer de vehicles amb 

conductor o sense, establerta a les principals ciutats dels EUA amb una flota de 

vehicles elèctrics fabricats per ells mateixos. Els seus dos enginyers principals, 

Henry Morris i Pedro Salom, varen desenvolupar un dels primers vehicles elèctrics 

plenament funcional, l'Electrobat, que fins i tot va competir en curses amb models 

de combustió interna. Segons Fialka (2015), L'Electrobat era un vehicle que 

ràpidament va captar l'atenció del públic, a causa de l'absència de sorolls i fums, 

pròpia dels cotxes de vapor o benzina. Un altre tret distintiu era que com equipava 

un motor elèctric no necessitava una manovella ni cap esforç per a engegar el 

vehicle. 

Aquest negoci va possibilitar que aquesta companyia es convertís en una de les 

més importants del món, ja que, igualment, la resta de marques nord-americanes 

havien de pagar-los un cànon si volien comercialitzar un automòbil, encara que fos 

de benzina. Aquesta situació és a causa de l’adquirisició la gestió de la patent de 

George B. Selden sobre els automòbils per part de la EVC. Aquesta patent es pot 

considerar, segons Howells i Katznelson (2016), molt polèmica perquè obligava als 

competidors a pagar drets per tal de poder fabricar cotxes amb motor, alhora que 

limitava la investigació sobre una màquina elemental. 

 

 

 

 

    

           

Fig 3, publicitat de la American Electric Vehicle Co. 

Així doncs, segons Kirsch (1997), la EVC era el major fabricant dels EUA cap al 

1900, amb filials que construïen els seus vehicles a les principals ciutats del país, i 

distribuïdors a llocs com Mèxic i París. Però, en qualsevol cas, no podem pensar en 

les xifres milionàries d'avui dia repartides en pocs fabricants. Els vehicles 

continuaven sent màquines artesanals construïdes per un bon munt d'empreses, 

amb uns preus prohibitius per a la majoria de treballadors. Igualment, les fonts 

d'energia (carbó, benzina, electricitat) tampoc eren tan abundants ni econòmiques 

com ara. En aquestes condicions, eren els vehicles de vapor en conjunt els que 

tenien més vendes, amb un empat tècnic entre els elèctrics i els de combustió 

interna. 

Pel que fa a Europa, trobem els primers models de combustió interna de la mà de 

Karl Benz, un dels fundadors de Mercedes. A Alemanya sorgeixen un bon nombre 

de fabricants pioners, juntament amb el Regne Unit, França o Itàlia, alguns dels 

quals encara perduren, com Alfa Romeo, Mercedes o Peugeot. 
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En aquesta època per primera vegada un automòbil supera la fita de desplaçar-se a 

més de 100km/h, aconseguit per un automòbil precisament elèctric. També durant 

aquests anys de canvi de segle podem trobar els primers vehicles híbrids, com per 

exemple el fabricat per un jove Ferdinand Porsche a l'empresa Lohner. Aquests 

vehicles equipaven motors elèctrics als dos eixos i un motor de combustió 

encarregat de carregar les bateries i tenir per tant més autonomia. 

 

 

 

 

Fig. 4, Lohner-Porsche Mixte Hybrid, 1898      Fig.5,Jamais Contente, 1er cotxe en superar els 100 km/h, 1903 

Així doncs, la varietat tecnològica del moment ens oferia una batalla entre tres 

sistemes de propulsió, dels quals tan sols un guanyaria la partida i regnaria durant 

tot el segle XX. Com tothom sap, el motor de combustió interna es va convertir en 

el giny guanyador. Però, quines van ser les causes d'aquesta imposició? 

Si mirem les característiques tècniques, tots tres sistemes tenien els seus 

avantatges i els seus inconvenients. El motor a vapor feia servir carbó, la font 

d'energia més accessible ja tan sols s'havia d'extreure de la mina i no feia falta cap 

manipulació complicada. El seu motor era relativament senzill i econòmic de 

fabricar, però per començar a rodar, primer s'havia d'iniciar la combustió, amb el 

que es requeria un cert temps d'espera. També l'aigua s'evaporava i el carbó es 

cremava, amb la qual cosa s'havien de reposar dos elements. 

El motor de combustió interna tenia unes bones prestacions i autonomia, i la 

recàrrega de combustible era senzilla. Però necessitava una manovella impulsada 

per algú per iniciar el gir, i era sorollós i expulsava molt fum, a més del canvi de 

velocitats complicat de manegar, necessari en aquests motors. 

El motor elèctric no necessitava cap canvi de velocitats, no feia fum ni desprenia 

olor. Les seves prestacions eren bones, però l'autonomia estava relativament 

limitada, fet que el condicionava a les ciutats. També la recàrrega de la bateria era 

lenta i l'accés a la xarxa elèctrica limitat. EL seu preu molt sovint era el més car 

dels tres. 

Segons Kirsch (1997), la EVC, associada a l'empresa Boston Edison, comença una 

campanya de pressió per tal d'impulsar l'electrificació i promocionar les bondats del 

vehicle elèctric, com per exemple carregar els vehicles elèctrics a la nit, les hores 

amb més baix consum elèctric. Però aquests esforços acaben per tenir pocs 

resultats. Una sèrie d'esdeveniments contribueixen a decidir la balança cap al motor 

de combustió. Segons diversos autors, com Fialka (2015) o Martín Moreno (2016), 

la invenció del motor d'engegada cap al 1911 suposa el primer valor afegit al motor 

de benzina, ja que desapareix la manovella, juntament amb l'esforç i el perill físic 

que suposava. Poc després tenim la invenció dels tubs d'escapament i els 

silenciadors, fet que mitiga considerablement el soroll. 
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Fig.6, publicitat de la Electric Vehicle Company a la primera Guerra Mundial 

Cap al 1911, l’emprenedor Henry Ford després d'anys de litigi aconsegueix la 

victòria als tribunals la sentencia contra la patent de Shelden, amb la qual cosa 

allibera l’automòbil. També aquest pioner de l’automoció comença a produir fent 

servir la fabricació en sèrie amb el popular Model T, un procés que segons Chan 

(2013) abarateix el seu producte fent-lo accessible a un públic molt més ampli i 

acaparant el mercat. Així doncs, segons Kirsch (1997) aquests fets provoquen la 

fallida a l’Electric Vehicle Company, encara que les seves companyies subsidiàries es 

diversifiquen, per acabar conformant l’Edison Electric Institute.  

 

 

 

 

 

 

                    Fig. 7, Shelden vs Ford                             Fig. 8, article de Henry Ford al diari Inter Ocean 

Finalment, com apunta Martín Moreno (2016), la descoberta de grans pous de 

petroli a alguns estats dels Estats Units, fa molt més accessible i barata aquesta 

font d'energia, a part de crear un negoci que es conforma com un dels grups de 

pressió més poderosos i coneguts del país. Igualment, es construeixen carreteres 

que uneixen les principals ciutats, amb la qual cosa s'imposa la autonomia més 

gran dels vehicles de benzina. 

Així doncs, no tenim un sol culpable d'aquest canvi, sinó més aviat una sèrie de 

canvis tecnològics, productius, legals, econòmics i logístics, que contribueixen a la 

victòria absoluta del motor de combustió interna sobre els seus rivals a partir de la 

dècada de 1920. 
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Així doncs durant bona part del segle XX, els enginyers es varen ocupar 

principalment de desenvolupar i evolucionar motors de combustió interna per a 

vehicles automòbils, deixant els enginys elèctrics per a altres aplicacions.  No és 

fins als anys 60 i 70, que sorgeix una nova generació d'enginyers que desenvolupen 

vehicles elèctrics, a causa probablement com apunta Chan (2013) de  la crisi del 

petroli, tot i que a un nivell molt minoritari o de prototips. Bàsicament, els esforços 

comencen a girar cap a la investigació d’acumuladors amb majors capacitats, pedra 

angular del vehicle elèctric. Els fabricant engeguen projectes per tal de 

desenvolupar aquesta tecnologia, però s’obliden aviat. 

  

 

 

 

Fig. 9,Chevrolet Corvair Electrovair II, prototip del 1966 

EN els següents anys, la població i els governs comencen a prendre consciència de 

la degradació ambiental derivada de l'ús de combustibles sòlids, i es desenvolupen 

programes per a crear vehicles elèctrics, tot i que a un ritme no gaire alt. En l'àmbit 

experimental, s'estableixen les primeres curses de vehicles elèctrics o solars. Ja als 

anys 90, Les grans marques comercials treuen al mercat cotxes 100% funcionals 

per a l'ús diari, tot i les seves limitacions, a causa en part a l'escassa 

infraestructura disponible. Continuen sent opcions minoritàries, encara que 

fabricants de països sense recursos minerals i molt contaminats, com el Japó, 

aposten clarament per aquest tipus de vehicles. 

 

 

 

 

                        Fig. 10, GM EV1, 1995         Fig. 11, Honda EV, 1997 

Ja ben entrats al segle XXI, el desenvolupament de millors acumuladors permet un 

altre cop l’establiment del vehicle elèctric com a alternativa als de combustió 

interna, juntament amb altres com els propulsat per hidrogen. Una bona part dels 

fabricants ofereixen vehicles elèctrics o híbrids en el seu catàleg, alhora que tenim 

també fabricants 100% elèctrics, sobretot als EEUU i la Xina. 

 

   

                  

Fig, 12, Tesla Model S, 2015                                       Fig.13, Nissan Leaf, 2014 
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2.2 Impacte del transport i el VE en el medi ambient 

Durant els últims anys, les societats de consum estan començant a reaccionar 

davant la modificació que el nostre estil de vida ocasiona en el medi ambient. Avui 

dia, tenim disponible una àmplia literatura científica que semblen confirmar un 

increment de la temperatura global del planeta per culpa de la crema de 

combustibles fòssils, com la que podem trobar als llocs web de la NASA "Global 

Climate Change" i "Earth Observatory", que aglutinen un bon grapat d'aquests. En 

ells podem trobar una varietat de treballs que relaciona aquest fet, i en descriuen 

les conseqüències, com per exemple l'article “Dwindling arctic ice” de Ramanujan 

(2003) que apunta els desequilibris climàtics com a origen de la progressiva 

desaparició de l'àrtic i l'augment del nivell del mar, o l'article “In a Warming World, 

Storms May Be Fewer but Stronger” de Voiland (2013) sobre l'augment de la força i 

conseqüències de les tempestes i la seva relació amb l'escalfament global. 

D'igual manera, també tenim molts estudis disponibles que demostren els efectes 

de les partícules de la combustió amb malalties i afeccions pulmonars, com les 

publicades pel Comitè de Salut i Medi Ambient de la Societat Europea de Malalties 

Respiratòries (IRS, 2005) a la "Fulla informativa del pulmó",que relaciona les 

partícules procedents de la combustió dels derivats del petroli amb afeccions com 

l'asma o el risc de malalties neuropàtiques potencialment mortals. 

Actualment, la contaminació produïda pels automòbils pot ser aproximadament el 

20% total. Per tant, si volem incloure el vehicle elèctric com a alternativa més 

respectuosa, primer de tot hem de determinar si realment pot suposar una mesura 

que contribueixi a mitigar la contaminació. 

En aquests moments, la producció actual d'electricitat també suposa un cert grau 

de contaminació. Si mirem com es produeix l'electricitat al nostre país, segons 

dades de l'informe "La energia en España 2014", elaborat pel Ministeri d'Indústria, 

Energía i Turisme (MINETUR 2015, la producció i consum de l'energia primària de 

l'any 2014, la classifiquem de la següent manera: 

 

Fig. 14, Producció elèctrica a Espanya segons la font d’energia emprada, 2014 
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Si interpretem la gràfica fent una relació amb el VE; podem determinar que, en cas 

de seguir amb la mateixa producció si fa o no fa estable en els darrers anys, 40 de 

cada 100 calories que fem servir per a moure’l provindran d’energies renovables. 

Això representa un estalvi considerable en energia, ja que les fonts no renovables 

provenen en la seva majoria d’importacions. Així doncs, el fer servir aquests tipus 

d’energies en el transport ens permet aprofundir en la suficiència energètica, tot i 

que encara queda molta feina per fer. 

Per la seva banda, segons les dades del mateix informe, la producció d’energia 

renovable a Espanya per a l’any 2014, seria aquesta: 

 

Fig. 15, Producció elèctrica d’energies renovables a Espanya segons la font d’energia emprada, 2014 

Com podem veure, la producció d'electricitat amb energies renovables correspon 

majoritàriament a l'energia eòlica i hidràulica, amb un part molt petita corresponent 

a l'energia solar. 

L'energia hidroelèctrica necessita modificar els cabals dels rius per tal d'instal·lar els 

salts d'aigua i les centrals, amb la qual cosa modifica els ecosistemes fluvials. L'ús 

d'aquesta tecnologia continua tenint els seus detractors, però és un pas per tal 

d'evitar fer servir energies més contaminants. 

Per la seva banda, l'energia eòlica té un impacte visual evident, ja que transforma 

els camps o les zones on s'instal·la, i també pot tenir incidències amb les aus. 

També té l’inconvenient de necessitar que el vent tingui una velocitat determinada, 

ni molt baixa ni molt alta, ja que si es superen aquests límits, el generador no 

funciona i s’ha de disposar d’una central complementària. Però, tot i això, l'energia 

eòlica no produeix cap tipus de contaminació directa i representa un percentatge 

superior al del carbó, amb prop d'un 18% del total. 

Si sumem l'energia eòlica a les dades de l'energia solar, encara minoritària amb 

prop d'un 5% global, tindrem que 23 calories de cada 100 que fem servir per a 

moure el VE tindran unes repercussions mínimes en el medi ambient, en haver-les 

obtingut d'energies 100% netes i renovables. 

Hidroelèctrica 
37% 

Eòlica 
48% 

biomasa 
3% 

Solar 
11% 

Altres 
1% 

Producció electrica segons font d'energia 

Hidroelèctrica Eòlica biomasa Solar Altres 
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En aquestes condicions, podem afirmar que el VE pot resultar menys contaminant 

que els equipats amb motor de combustió interna, ja que el 40% de la seva energia 

prové de fonts renovables, i el 23% de sistemes que causen un impacte mínim en 

el medi ambient. 

Un altre factor important és el consum d'energia associat al VE. Per la seva 

constitució, en aquests moments el VE té un pes superior que els motors de 

benzina. Però, tot i aquesta dada, el consum d’energia del VE és considerablement 

inferior al que fan servir derivats del petroli. El rendiment energètic habitual en un 

motor de gasolina se situa aproximadament entre un 20% i un 30%, situant-se el 

dièsel entre un 30% i un 40% o una mica per sobre. Això vol dir que per cada 100 

calories que fem servir en moure un motor de combustió interna, entre 80 i 60 es 

perden en forma de calor majoritàriament. 

En canvi, el rendiment energètic d'un motor elèctric podria situar-se entorn del 

80% i el 90%. Per tant, per cada 100 calories que fem servir en moure un VE, unes 

80 i 90 es convertiran en moviment, i aproximadament 10 es perdran en forma de 

calor.  

 

 

 

Fig. 16, Eficiència comparada dels diferents motors 

Per tant, podem dir que la major eficiència del motor elèctric contribueix a un 

estalvi energètic evident, que pot arribar a ser considerable. Per tant, en aquest cas 

també podem afirmar que el VE és més respectuós amb el medi ambient.  

Si prenem com a valor del poder calorífic de la gasolina i el dièsel 45MJ/kg i 43 

MJ/kg respectivament, tindrem un aproximadament 10.270 kcal/kg i 10.748 

kcal/kg. Per tant, tant, si fem la comparació dels consums obtinguts en les proves 

de consum dels portals “km77.com” i “autopista.es” consultades el 15 de maig de 

2017,  dades més reals que les proporcionades pels fabricants, del Nissan Leaf 

elèctric amb dues versions d’un vehicle similar, el Nissan Pulsar, equipat amb un  

amb el motor de 1.200 cc3 gasolina amb turbo i l’altre amb un 1.500 cc3 DCi 

(dièsel), tindrem les següents dades, per a una velocitat aproximada de 100km/h, i 

una densitat de 680gr/cc3 i 832gr7cc3 respectivament per a la gasolina i el dièsel: 

 

Fig. 17, consum comparat dels diferents motors 

Motor Eficiència aprox.(%) 

Gasolina 20-30 

Dièsel  30-45 

Elèctric 80-90 

Motor i model 
Consum 100 km 

(en litres) 

Consum 100 km 

(en kcal/h) 

Consum 100 km 

(en kW/h) 

Leaf, elèctric, 

bateria 33km/h 
- 11.952 13,9 

Pulsar, 1.2 T 

gasolina  
7.5 litres 52.377 60,91 

Pulsar, 1.5 DCi 5.5 litres 49.182 57,9 
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Es a dir, per recórrer 100 km, els autors de la prova han necessitat amb el VE 

generar un 22% de l’energia necessària  per a realitzar la mateixa distancia amb el 

vehicle de gasolina, i un 24% del total que ha necessitat el dièsel.  

Tot i això, el menor preu dels combustibles fòssils provoca que el consumidor 

pràcticament no noti pràcticament la diferencia la diferència. Igualment, no tothom 

pot tenir disponible un punt de recàrrega públic o un espai privat amb accés a la 

xarxa on estacionar el vehicle.   

Respecte a la seva constitució, sí que és cert que la fabricació de bateries pot tenir 

un cert impacte en el medi, ja que són necessaris una sèrie de metalls que s’han 

d’extreure, amb la consegüent degradació de l’entorn.  

El liti que es fa servir per a les bateries té un cert grau de toxicitat, com podem 

veure en l’article d’Arai Vecchio-Sadus (2008) publicat a la  Ecotoxicology and 

Environmental Safety (pàg.349-356), “Toxicity of lithium to humans and the environment”, el 

qual fa un repàs a la literatura existent en referència a la toxicitat i perill per al medi ambient 

d’aquest metall. 

Igualment, a causa del seu pes, el desgast dels pneumàtics es superior en els VE. 

També el fet de què el motor elèctric no necessita quasi lubricació, ens permet 

estalviar en olis i altres fluids, amb la qual cosa podem equilibrar novament la 

balança. 

Per tant, si tenim en comte la diversificació de la producció energètica que ens fa 

emprar cada cop més energies renovables, i la major eficiència del motor elèctric, 

podem afirmar que el VE permet mitigar i reduir la degradació ambiental produïda 

pel transport. 

 

2.3 El mercat actual 

El VE s'han reincorporat al mercat automobilístic en els darrers 20 anys. Però ha 

estat en l'última dècada en la qual hem pogut observar un salt considerable en la 

seva oferta amb l'arribada d'una bona quantitat de models. 

Actualment, podrem trobar disponibles al mercat un bon grapat de vehicles 

elèctrics. Segons la guia de compra del portal www.Xataca.com, a la “guia de  

compras de coches elèctricos 2017”, consultada el 15 de gener de 2017,  de tenim 

fins a 46 models d'automòbils disponibles equipats amb un motor elèctric, bé en 

concessionaris oficials o bé a través d'importadors, amb uns preus que oscil·len 

entre el 15.000 i els 170.000 euros. Val a dir que també tenim un bon munt de 

vehicles híbrids, des de l'utilitari Toyota Prius fins a l'exclusiu súper-esportiu Honda 

NSX. Per tant, en aquests moments, el sector es comença a diversificar, i els 

consumidors tenen un ampli ventall d’opcions per a escollir.  
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Si atenem a les dades del portal “EV-volumes.com”, en l’àmbit global, el 

percentatge de vendes arreu del món continua sent minoritari, tot i que a Noruega 

les vendes combinades dels híbrids i els elèctrics representen gairebé un 25% de 

les vendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18, vendes de vehicles elèctrics i híbrids a Europa 

Podem observar que, tot i el poc marge de vendes a països com el nostre, l’evolució 

indica un 39% més de vendes a casa nostra, i un 8% a tot Europa. 

A nivell global, és la Xina el país on es venen més cotxes elèctrics, amb prop de 

350.000 vehicles. En general, l’increment es considerable respecte a l’any anterior 

excepte al Japó, on han disminuït. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19, vendes de vehicles elèctrics i híbrids al món 
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Fig. 20, Vendes de vehicles elèctrics a Europa 

A Europa, segons les dades del portal “evobsesion.com”, dominen clarament els 

fabricants locals i japonesos. El Nissan e-NV200 és l’únic fabricat al nostre pais, tot 

i que la llista no mostra les dades de VE industrials, dintre dels quals també tenim 

algun model fabricat a casa nostra. Per la seva banda, dintre de les dades del 

mateix portal, tenim per als EUA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Fig. 21, Vendes de vehicles elèctrics als EUA 
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Per la seva banda, els fabricants dels Estats Units son els favorits per aquell públic. 

Els models de Tesla representen una quota de mercat molt important en aquest 

país. També els japonesos apareixen a la llista. 

A nivell global, els vehicles fabricats a la Xina representen una quota de mercat 

molt amplia, tot i que la majoria son venuts dins del propi país, amb una minoria 

dedicats a la importació a la resta d’Àsia i el món. BYD, BAIC i Zotye, amb prop de 

165.000 vehicles venuts en aquest període es situen entre els deu primers 

fabricants mundials.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22, Vendes per fabricant a nivell global, 2016,  

 

Un dels fets que està fent ampliar aquest sector és la investigació en bateries. Cada 

cop tenen més capacitat i el seu cost és menor. Si mirem la gràfica inferior de 

l’estudi “EV Outlook”, de l’Agencia Internacional de l’Energia (IEA, 2016), els costos 

s’han reduït en gairebé un 80%. D’igual manera, la seva capacitat s’ha triplicat. I 

tot això en tan sols 7-8 anys. Els plans dels principals fabricants són aconseguir 

reduir encara més els costos i apujar la capacitat considerablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23, Evolució de la capacitat i el cost dels acumuladors, Global EV Outlook, 2016  
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Una predicció dintre del mateix estudi, situa el nostre present com l’inici d’un canvi 

de tendència que ens portarà a elevar exponencialment la proporció de vehicles 

elèctrics. Segons les previsions més optimistes, en les regions estudiades 

s’incrementarà de l’1% al 3% la proporció de vehicles elèctrics al 2020, tenint 

alguns els països de la UE un rati que pot arribar al 10%.  I les previsions per al 

2030, són poder arribar al 15-20% del total de vendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24, Previsions del mercat, Global EV Outlook, 2016 

El mateix estudi també ens dona una xifra del volum total de vehicles que haurien 

de tindre determinats països: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fig. 25, Previsions del mercat, Global EV Outlook, 2016 

Segons les dades de l’estudi, l’expectativa del Ministeri d’Indústria, Energia i 

Turisme és tenir un 200.000 VE al 2020. Realment, aquesta xifra no és gaire 

elevada, si la comparem amb països del nostre entorn amb menys població, com 

Portugal o els Països Baixos. La tendència molt probablement serà substituir els 

dièsel per elèctrics, amb els cotxes a benzina aguantant durant alguns quants anys.  
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En aquests darrers anys, hem assistit a escàndols de la indústria en els quals es 

modificaven dades de consums i emissions d'aquests models, juntament amb 

estudis que incideixen en la perillositat més gran del dièsel. Aquesta estratègia ja la 

podem veure en el mercat, ja que el fabricant suec Volvo tan sols desenvoluparà 

motors de gasolina i elèctrics. 

Segons la meva opinió personal, la Xina esdevindrà una potència mundial en la 

fabricació d'aquests enginys. El vehicle de combustió interna requereix uns 

processos d'enginyeria molt sofisticats i pels quals es requereix molta experiència i 

saber fer. En canvi, els motors elèctrics són molt senzills de produir, i els xinesos fa 

molts anys que fabriquen enginys elèctrics per a altres aplicacions, i ja tenen una 

tecnologia força avançada, fet que els posiciona molt bé de cara al futur. Tot i que 

hagin d'adquirir els acumuladors a fabricants americans o europeus, el fet és que 

probablement, els seus vehicles competiran cara a cara amb la resta de fabricants 

mundials. El Japó i els EUA estan força ben situats amb fabricants de primer nivell, i 

algunes marques europees també s'estan adaptant ràpidament. 

2.4 Situació actual a l'educació 

El VE és una tecnologia que s'ha tornat a implantar en els darrers anys, i que 

encara ha de prosseguir amb la seva evolució. En aquestes condicions, encara no 

oferim gaires alternatives per al seu coneixement dintre del món educatiu. 

Ara mateix, tenim una bona quantitat de cursets d'especialització en VE, i un 

postgrau ofert per la UPC. Però a l'educació reglada, no trobem gaires exemples. 

Dintre dels cicles formatius, podem trobar avui dia una formació gairebé testimonial 

pel que fa al VE. Actualment, s'ofereixen continguts de VE, però tan sols compilats 

en dos RA del CFGS d'Automoció. Una, en el mòdul 3, motors tèrmics i els seus 

sistemes auxiliars, per a la part mecànica. I l'altre, per a la part elèctrica, en el 

mòdul 1, sistemes elèctrics i electrònics de seguretat. 

En el M1, motors, existeixen 3 UF i 18 RA, amb la qual cosa el temps destinat a 

aquesta tecnologia serà escàs. Per la seva banda, el M1 consta de 5 UF i 16 RA, 

amb la qual cosa també probablement tindrem molt poc temps per a dedicar al VE. 

Actualment, el grup Electrocat està preparant una adaptació curricular semblant a 

aquest projecte, però adaptat al CFGM d'electromecànica de vehicles. A falta 

d'aprovació pel Departament d'Ensenyament, el nou mòdul de VE es començarà a 

impartir el curs 2017/18 o el 2018/19 per com a mínim un institut del Vallès. 

Per la part editorial, podem trobar alguns llibres en el mercat amb continguts de 

VE, potser amb un nivell més pensat per a estudis superiors. Els llibres adaptats al 

CFGS que ens ocupa, com els de l'editorial Macmillan Profesional i l'editorial 

Paraninfo, tenen continguts de VE, però són insuficients. Aquesta última empresa 

editarà aviat un llibre dedicat íntegrament a les diferents versions del VE, pensant 

en els alumnes de formació professional, obra de J.A Ros Marín. 

Així doncs, encara queda feina per fer, amb la qual cosa la inclusió d'aquest mòdul 

donaria cabuda a aquesta tecnologia dintre de la categoria dels CFGS. 
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3 NORMATIVA 

3.1 Normativa professional 

El sistema elèctric en els vehicles es classifiquen com a instal·lacions de baixa 

tensió, ja que, segons el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias BT 01 a BT 51”, del Real Decret 842/2002, 

de 2 d’agost, publicat al «BOE» 224, de 18-9-2002, compleixen les característiques 

expressades en l’Article 4, pag. 2528, ja que tenen una font d’energia de 400-600V 

i per tant té una tensió nominal inferior a 1.000 volts amb corrent altern, i una 

tensió nominal inferior a 1.500 volts amb corrent continu. En els vehicles 

convencionals, la seva classificació al treballar a 12-15V seria “molt baixa tensió”. 

Així doncs, s'ha de seguir una certa normativa a l'hora de treballar amb aquestes 

màquines, com consignar la font d'energia, en aquest cas la bateria principal. Per 

tant, s'han de seguir una sèrie de paràmetres de seguretat específics per a cada 

vehicle, a l'hora de connectar/desconnectar la bateria i reparar els sistemes 

auxiliars del motor. En general, s'atorga la categoria de tècnic autoritzat per a tots 

aquells professionals que exerceixen feines amb baixa tensió en les empreses 

autoritzades dedicades al manteniment 

No existeix cap reglamentació específica per a la reparació i manteniment del VE 

dintre del reglament electrotècnic, ni s’ha creat cap d’específica; son els fabricants 

amb la pertinent autorització els encarregats d’aprovar el seu propi reglament de 

seguretat. Són aquestes les que decideixen dintre del propi organigrama tècnic. 

Això no afecta les tasques de reparació o manteniment de la resta dels sistemes del 

vehicles, com la suspensió, els frens o les rodes. Tot i això, en determinades 

operacions com per exemple la reparació de la estructura, també es necessita la 

desconnexió de la bateria, realitzada per un operari autoritzat. 

Per exemple, en la “Guia Postvenda de Vehículos Eléctricos para Concesionarios 

Autorizados”, 2013, pag.22”, el reglament intern del fabricant japonès Nissan al 

nostre país, estableix el següent en relació al seu VE més popular, el LEAF: 

 “solamente serán concesionarios de VE las instalaciones que cumplan con los 

estándares de venta y posventa de Nissan integrados en el PEMSC (Criterios de 

Selectividad Mínimos Paneuropeos), y con un equipo de personas que  hayan 

recibido formación especial sobre el LEAF”. 

“Se necesitan, tanto una formación especial, como equipos y herramientas 

específicas para asegurar una óptima calidad de las reparaciones y condiciones de 

seguridad para las personas. De esta forma, solamente los concesionarios 

autorizados VE pueden llevar a cabo servicios de mantenimiento y únicamente los 

Concesionarios LiB estarán autorizados a reparar baterías LiB.” 

“Solamente un centro de reparación autorizado de LiB, con técnicos apropiados y 

formados, así como equipo y herramientas específicos, está autorizado para reparar 

una LiB.” 
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Les directives de seguretat recomanades son: 

La Directiva 89/391/CEE relativa a la salut i seguretat en el treball. 

· Regles del principi de prevenció 

· EN 50110 y el text europeu per a definir algunes regles sobre instal·lacions 

elèctriques (+ UTE C 18-550 per a França) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26, taula de competències relatives a la reparació del VE de Nissan 

Així doncs, els professors en teoria haurien de realitzar un curset de formació del 

fabricant per tal de poder manipular el vehicle, tot i que si és el cas d'un centre 

educatiu es podria buscar una exempció. Igualment, aquest fabricant establert a la 

Zona Franca, i altres també com Renault, col•laboren de manera molt fluida amb 

l'educació, oferint molts cursets per a docents. EL reglament també especifica les 

eines necessàries que obligatòriament han de tenir. 

Per a la instal·lació dels punts de recàrrega ràpida o en llocs públics, segons la 

"Instrucción técnica complementaria BT-52, Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", secció I, publicada al BOE 

316 a l'any 2014, es necessita projecte amb segell d'un instal·lador, igual que per 

al seu manteniment. La directiva actual es la primera del país i força recent. Tot i 

això, la instal·lació elèctrica convencional dels centres pot tenir un punt de 

recàrrega lenta sense cap tipus de projecte ni haver de modificar els endolls. 

Els fabricants estableixen àrees de treball diferenciades per al VE. D'aquesta 

manera, és necessària una zona pròpia on poder manipular el VE i els seus 

components. Per exemple, Nissan, en el mateix reglament al qual ens hem referit, 

a la pag. 38, estableix una àrea de treball específic per a realitzar les diferents 

operacions al vehicle, de 24m2 com a mínim, amb un elevador de dos travessers. 

Es recomanen línies a terra i senyalització com a mínim per a delimitar aquesta 

àrea, juntament amb els senyals de precaució i d'alta tensió. 
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La zona per a reparació de bateries LiB ha de tenir 20m2 mínim, segons el que 

consta en aquest reglament a la pag. 39, tancada amb pany i aïllada de la resta 

d’àrees, amb la  senyalització de perill i les següents característiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27, plànol de la zona de manipulació del VE de Nissan 

Els EPIS necessaris són els recomanats en les normatives de seguretat de baixa 

tensió. Per exemple, en la fitxa de divulgació normativa “Guantes i Manoplas 

Aislantes para Trabajos Eléctricos”, elaborat per Barrios M. (2009) per a l’Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre la norma UNE-EN 60903:2005, 

s’especifiquen les categories mínimes d’aquest equip de protecció,  corresponent a 

una classe 0 com a mínim si treballem en baixa tensió, així com altres 

característiques.  

 

 

 

Fig. 28, Guants de seguretat classe 0. 

Igualment, s’ha de fer servir casc aïllant amb visera, sabates aïllants, mantes per a 

aïllar el pis i el mobiliari o lloc de treball, etc. Els fabricants també obliguen a fer 

servir guants de pell addicionals quan es manipula el VE, per tal de protegir els 

guants de seguretat, juntament amb algun sistema per a consignar la bateria. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29, cadenat per a consignar la font d’energia del VE 
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3.2 Normativa educativa 

A l’hora de desenvolupar un nou mòdul als cicles formatius, convé mirar la 

normativa per veure que podem fer, ja que aquesta s’ha de respectar per tal de 

poder oficialitzar-lo. En els “Documents per a l’Organització i la Gestió dels 

Centres”, elaborat pel Departament d’Ensenyament, en la resolució del 23 de juny 

de 2016, pàg. 8, ens explica com es pot generar un nou mòdul fent servir les hores 

de lliure disposició. Segons ens diu: 

“Generar un o més nous mòduls professionals. Les hores de lliure disposició 

assignades als diferents mòduls professionals es poden utilitzar, en la seva totalitat 

o parcialment, per generar un o més nous mòduls professionals, en el marc d’un 

projecte del centre, amb comunicació a la Direcció General de Formació 

Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, dels nous mòduls 

professionals introduïts pel centre. En aquest cas, el centre ha de definir la unitat o 

unitats formatives del/s nou/s mòdul/s, així com els resultats d’aprenentatge, 

criteris d’avaluació i continguts de cadascuna d’elles.” 

Per tant, en primer lloc hem de veure que diu el Projecte Educatiu de Centre, per 

tal de poder encaixar el nostre mòdul dintre de l’àmbit particular de cada Institut 

Avui dia és habitual que els centres tinguin referències explícites al respecte pel 

medi ambient, amb la qual cosa podem fer una ràpida relació amb la introducció 

d’un mòdul de VE, segon el que hem pogut veure en apartats anteriors. 

A la mateixa pàgina del mateix document, en l’apartat següent, “mòduls 

professionals creats amb hores de lliure disposició”, pags. 8-9, ens diu que la 

creació del mòdul ha d’anar lligada a una “resposta a les necessitats productives de 

l’entorn”.  Així doncs, el fet de disposar actualment de VE en els catàlegs dels 

fabricants més punters, ens possibilita per tal de donar una formació als futurs 

professionals del manteniment de vehicles. 

En relació a la càrrega lectiva, segons aquest punt, la durada mínima dels nous 

mòduls seran de 33 hores lectives sense superar el 10% d’hores del mòdul. Per la 

seva banda, segons el mateix apartat, per tal de poder formalitzar el nou mòdul, el 

centre educatiu que vulgui aplicar-lo haurà de comunicar a l’administració una sèrie 

de dades a través del director: 

“· Nom i durada del nou mòdul professional i de la o les unitats formatives que el 

componen. 

· Nom dels mòduls professionals dels quals s’utilitzen les hores de lliure disposició. 

· Justificació de la creació del mòdul professional nou. 

· Calendari d’importació. 

· Especialitat o requisits acadèmics que reuneixen els professors als quals s'assigna. 

· RA, CA  i continguts de la o les unitats formatives que el componen.” 

Això doncs, una vegada comunicat a l’ens competent, juntament amb un informe 

d’Inspecció d’Educació, es resoldrà a favor o en contra. 
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4. CREACIÓ DEL MÒDUL 

En aquest mòdul, es desenvoluparan conceptes nous que han de quedar 

enquadrats dintre de les competències encomanades a aquest cicle. Aquests 

conceptes queden determinats en l’àmbit de les noves tecnologies i la innovació, i 

primer de tot hem de comprovar que aquests conceptes encaixin amb el cicle 

formatiu. 

Per tant, si fem un repàs a la competència general del cicle segons el “Decret 

188/2013, de 2 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del Cicle Formatiu de 

Grau Superior d’Automoció”, publicat al DOGC núm. 6411, 2013, pàg.5, els 

alumnes han de conèixer tant aspectes tecnològics com logístics i de gestió: 

“La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i 

supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el 

sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el 

compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del 

vehicle” 

El desenvolupament del VE té molts aspectes lligats a la innovació tecnològica. 

Segons les previsions que hem vist, els fabricants invertiran una quantitat elevada 

de recursos per fer front als nous reptes que genera el desenvolupament dels 

sistemes propis del VE. 

Per tant, en l’apartat “Competències professionals, personals i socials”, Pàg. 5-6 

podem fer una lectura en la qual els alumnes han de desenvolupar aspectes 

d’innovació tecnològica. En els punts “I” i “n” s’especifica aquest concepte d’adopció 

de noves tecnologies i la innovació: 

l) Mantenir l’esperit d’innovació i d’actualització en l’àmbit del seu treball per 

adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.” 

n) Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per 

canvis tecnològics i organitzatius. 

Pel que fa als aspectes socials, en el punt “r” s’indica la participació i implicació dels 

alumnes en la societat: 

r) Participar de manera activa a la vida econòmica, social i cultural amb actitud 

crítica i de responsabilitat. 

Així doncs, en aquests moments, un dels aspectes més demanats per la societat és 

el d’un mitjà de transport més respectuós amb el medi ambient. D’igual manera, 

també els canvis econòmics lligats a la reducció de l’ús massiu de combustibles de 

fòssils poden ser determinants en els següents anys. 

Per últim, si observem el caràcter de l’apartat “capacitats clau”, podem trobar que 

novament es destaca “la innovació” que haurien de tenir els alumnes que finalitzin 

aquests cicles. 
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4.1 Hores de lliure disposició disponibles 

Aquest mòdul fa servir les hores de lliure disposició disponibles al cicle. El Cicle 

Formatiu de Grau Superior d’Automoció, segons el Decret a les pàg.9-11, té 

associades aquestes hores a 5 mòduls professionals.: 

Mòdul professional 1: sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat (33 hores) 

Mòdul professional 2: sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge (33 

hores) 

Mòdul professional 3: motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars (33 hores) 

Mòdul professional 4: elements amovibles i fixos no estructurals (33 hores 

Mòdul professional 5: tractament i recobriment de superfícies (33 hores) 

Tots aquests mòduls tenen 33 hores de lliure disposició cadascun. Per tant, tenim 

un total de 165 hores de lliure disposició amb les quals podríem formar un nou 

mòdul dedicat als vehicles elèctrics. 

En principi, aquest nombre d’hores proporcionen suficient temps lectiu per a 

organitzar un mòdul amb uns continguts suficientment amplis per a obtenir uns 

bons coneixements.  

 

4.2 Unitats formatives 

El mòdul ha de servir perquè els alumnes desenvolupin les tasques atribuïdes al seu 

nivell. Per tant, segons la competència general que ja hem vist, i les competències 

professionals situades entre la “a” i la “j”, i els objectius “a”, “b”, “f”, “h”, “i”,”j”, “k” 

i “l”, el mòdul ha d’integrar els següents conceptes: 

· Manteniment dels components. 

· Diagnosi d’avaries. 

· Reparació d’avaries. 

· Gestió i organització del taller de reparació o altres negocis relacionats amb 

l’automoció. 

· Normatives de seguretat i ambientals. 

Aquestes són les operacions que els alumnes han de poder realitzar una vegada 

hagin assolit les competències del títol. Podem veure les tasques habituals dels 

tallers de manteniment de vehicles i també aquelles pròpies dels caps intermedis, 

una de les característiques que el diferència del CFGM.    
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Aquestes competències s’han d’integrar amb productes existents al mercat. Per 

tant, s’han de definir les categories en les quals s’integraran: 

· Vehicle elèctric amb bateria, l’objecte principal d’estudi, ja que representa  la 

principal tecnologia per la qual estan apostant els fabricants. 

· Vehicle elèctric híbrid, connectable a la xarxa, amb un motor principal de 

benzina principal i un o més elèctrics secundaris. Tot i que igualment funcionen 

amb combustibles derivats del petroli, són una part important del mercat i una 

tecnologia de transició. 

· Vehicle elèctric amb bateria i pila d’hidrogen, molt minoritaris però igualment 

una alternativa més respectuosa que eles motors de combustió tèrmica. 

· Vehicles elèctrics amb ús d’energia solar, tot i que no hi ha cap vehicle 

produït pels principals fabricants, és la tecnologia més respectuosa de totes.   

Per tal de poder fer el manteniment, diagnosi i reparació dels components, es 

alumnes han d’adquirir una sèrie de coneixements relatius al VE. Aquest tipus de 

vehicles els podríem dividir en tres apartats: 

· Motor 

· Acumulador o generador d’energia i sistema de recàrrega 

· Elements auxiliars (electrònica de control, gestor de potència, Inversor...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30, composició del VE 
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Aquests tres apartats conformaran cada un una UF. En total, seran 4, ja que també 

farem una per a l’organització i gestió. 

La distribució d’aquestes hores s’hauria de fer en quatre UF, dedicades cada una als 

tres sistemes que conformen els vehicles elèctrics i una quarta a la gestió i 

l’organització. Totes elles prioritzaran els aspectes de seguretat relatius aquesta 

tecnologia.  

Tenim 165H, per tant podem tenir les següents UF: 

UF1 Acumuladors i generadors de vehicles elèctrics: 50h. 

UF2 Motors elèctrics de tracció: 35h. 

UF3 Constitució del vehicle elèctric i els seus elements auxiliars. 45h. 

UF4 Organització i gestió d’espais destinats al vehicle elèctric. 35h. 

Les UF1 i UF2, fan referencia a les parts més característiques del VE, són les que 

tenen la càrrega lectiva més alta.  

Per la seva banda, al tractar-se d’una tecnologia que tot just es comença a 

desenvolupar massivament, s’haurà de procurar de crear uns resultats 

d’aprenentatge mínimament oberts per tal de poder adaptar-se a les innovacions 

que segurament tindrem a mitjà termini. 

 

4.3 Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

UF1 Acumuladors i generadors de vehicles elèctrics: 50h 

En aquesta UF s’estudiarà la font d’energia principal i els processos i tecnologia que 

permeten el seu emmagatzematge i també la seva generació. Per tant, els alumnes 

han d’estudiar aspectes relatius a l’electricitat i la química.  

RA1: Identifica els diferents acumuladors per a VE, així com el seu funcionament i 

els processos que tenen lloc en la càrrega i descàrrega dels acumuladors. 

El primer RA tracta sobre els acumuladors des del punt de vista més teòric. En ells 

els alumnes estudiaran els acumuladors més utilitzats al mercat així com els 

condensadors d’alt capacitat. Per comprendre els acumuladors, els alumnes hauran 

de conèixer la composició dels diferents materials i les seves propietats 

electroquímiques. 

Els alumnes també han de conèixer el aspectes relatius als punts de càrrega del 

vehicle, i aprendre a realitzar els càlculs per tal de determinar el aspectes 

essencials en aquest procés. 

 

 

 



  

27 

CA 

1.1.- Descriu els principals elements químics de les bateries d’alta tensió (níquel, 

sodi, liti...). 

1.2.- Coneix els processos químics que tenen lloc en les bateries del VE en el procés 

de càrrega. 

1.3.- Identifica les parts principals d’una bateria de VE. 

1.4.- Analitza els condensadors d’alta capacitat EDLC. 

1.5.- Identifica els principals riscos derivats de l’ús d’acumuladors. 

1.6.- Identifica les parts d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics. 

1.7.- Coneix la normativa sobre la instal·lació i manipulació d’un punt de càrrega. 

1.8.- Realitza els càlculs adients per als processos de càrrega i descàrrega dels 

acumuladors. 

Continguts 

1- Acumuladors per a vehicles elèctrics. 

1.1- Composició i tipus d’acumuladors (cel·la, pila, bateria). 

1.2- Característiques elèctriques i electroquímiques dels materials. 

1.3.- Reaccions d’inserció/desincerció i de reducció/oxidació. 

1.4.- Condensadors i supercodensadors. 

1.5.- Normatives de seguretat i mediambientals. 

1.7- Tipus i composició dels punts de càrrega (connectors, endolls, cablejats...). 

1.8- Normativa dels punts de recàrrega. 

1.9- Càlculs d’eficiència, consum i potencia. 

 

RA2: Realitza les operacions de consignació i desconsignació de l’acumulador, tot 

respectant les normatives de seguretat oportunes i el material disponible per a la 

seguretat. 

En aquest RA els alumnes han d’aprendre els protocols de seguretat per a la 

realització de tasques al vehicle elèctric en les quals es manipuli la bateria. Això 

inclou la reglamentació electrotècnica com a principi normatiu, així com els 

protocols dels fabricats i els EPIS necessaris. 
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CA 

2.1.-  les mesures de seguretat adients per a la preparació de la consignació de la 

bateria. 

2.2.- Identifica els diferents EPIS necessaris per a la consignació de la bateria. 

2.3.- Fes servir el dispositiu adient per a mesurar el circuit. 

2.4.- Reconeix els endolls de bloqueig i seguretat del vehicle. 

2.5.- Identifica els diferents sistemes de tancament de seguretat. 

2.6.- Distingeix els cables d’alta tensió del vehicle. 

2.7.- Descriu els diferents sistemes de suport i transport de les bateries. 

2.8.- Aplica la metodologia de seguretat adient per al transport de la bateria. 

2.9.- Fes ús dels manuals tècnics de cada vehicle. 

2.10.- Treballa en equip per tal de solucionar les tasques encomanades. 

Continguts 

2.- Treball amb acumuladors de baixa tensió. 

2.1.- Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

2.2.- EPIS i procediments de seguretat. 

2.3.- Mesures amb polímetres. 

2.4.- Normalització dels cables conductors. 

2.5.- Manuals tècnics i de seguretat dels fabricants. 

2.6.- Estris i màquines per a la manipulació de bateries. 

 

RA3: Coneix els diferents sistemes de generació de corrent amb energies 

alternatives aplicats als vehicles elèctrics, així com els processos pels quals es 

genera aquest corrent, juntament amb la seva normativa i els perills que poden 

ocasionar. 

En aquest RA els alumnes han d’assolir competències lligades al coneixement dels 

diferents generadors d’energia pressents en el VE. Primer de tot, els alumnes han 

de conèixer l’origen industrial de l’electricitat que fan servir els VE. També s’inclou  

una part d’estudi de les propietats electroquímiques de l’hidrogen per a generar 

energia. Igualment, s’inclou la generació d’electricitat amb energia solar, i els 

càlculs referents a aquest tipus d’instal·lacions. 
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CA 

3.1.- Analitza les fonts d’energia primàries que s’utilitzen en la generació d’energia.  

3.2.- Identifica i descriu els principals generadors de corrent aplicat al VE. 

3.2.- Estudia les característiques  de l’hidrogen com a font de combustible. 

3.4- Descriu els components de les cèl·lules o piles de combustible així com els 

sistemes d’emmagatzematge. 

3.5.- Coneix els sistemes regeneradors de frenada. 

3.6.- Estudia les característiques de la radiació solar com a font d’energia. 

3.7.- Realitza els càlculs necessaris per a conèixer les característiques d’una 

instal·lació fotovoltaica. 

3.7.- Identifica els riscos associats a la manipulació d’aquests tipus de generadors. 

3.8.- Fes servir els EPIS disponibles per a la manipulació d’aquests sistemes. 

3.9.- Tria i selecciona manuals tècnics sobre generadors de corrent. 

Continguts 

3.- Generadors 

3.1.- Fonts d’energia (nuclear, carbó, gas natural, renovables, etc.). 

3.2.- Tipus de generadors aplicats al VE. 

3.3.- Reacció d’hidròlisi. 

3.4.- Sistemes d’emmagatzematge d’hidrogen i normatives. 

3.5.- Sistemes de recuperació d’energia cinètica (KERS). 

3.7.- Propietats de la radiació solar i càlculs d’instal·lacions fotovoltaiques. 

3.8.- Normativa de seguretat i manuals tècnics dels fabricants. 

  

UF2 Motors elèctrics de tracció: 35h 

Aquesta UF està destinada a ampliar els coneixements dels alumnes en l’àmbit dels 

diferents motors elèctrics empleats per a propulsar vehicles, així com la seva 

manipulació i extracció, tenint en compte als protocols tècnics dels fabricants. Per a 

fer-ho, els alumnes han de conèixer i respectar les indicacions dels fabricants i les 

normatives de seguretat. 
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RA1: Caracteritza i compren el funcionament dels motors elèctrics de tracció i les 

lleis físiques que determinen el seu funcionament. 

En aquest RA, els alumnes adquiriran competències en el coneixement dels 

diferents motors elèctrics emprats (de corrent continua sense escombretes, 

síncrons, asíncrons, de flux axial...) com a propulsió d’un vehicle, així com un 

coneixement més acurat de la física que determina el seu funcionament.  

CA 

1.1.- Estudia les lleis físiques que possibiliten el moviment dels motors elèctrics. 

1.2.- Identifica i descriu els components dels motors elèctrics. 

1.3.- Compara el funcionament dels diferents motors elèctrics. 

1.4.- Calcula els consums, potencia i altres magnituds físiques dels motors elèctrics. 

1.5.- Identifica els principals riscos en la manipulació dels motors elèctrics. 

1.6.- Anomena els principals EPIS utilitzats en la manipulació dels motors elèctrics. 

1.7.- Cerca manuals tècnics i informació sobre motors elèctrics. 

Continguts 

1.- Motors elèctrics. 

1.1.- Lleis d’electromagnetisme. 

1.2.- Tipus de motors elèctrics i els seus components. 

1.3.- Càlculs i representacions de potència, parell, consum, velocitat. 

1.4.- Normativa de seguretat i manuals tècnics. 

 

RA2: Realitza la manipulació dels motors elèctrics en el vehicle, respectant els 

processos i normatives i aplicant les mesures preventives. 

Per obtenir les competències necessàries de l’RA, els alumnes hauran de treballar la 

manipulació dels motors del VE. Per a poder realitzar aquestes tasques, els 

alumnes han de conèixer i interpretar manuals tècnics. 

CA 

2.1.- Analitza els processos per a l’extracció del motor elèctric principal. 

2.2.- Realitza l’extracció adequada del motor elèctric principal. 

2.3.- Assegura el motor elèctric en una àrea de treball determinada. 

2.4- Interpreta la informació dels manuals tècnics per al desmuntatge i muntatge 

dels components. 
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2.5.- Fes el desmuntatge dels components principals del motor elèctric, tot 

respectant els processos. 

2.6.- Analitza els components principals del motor elèctric. 

2.7.- Fes el muntatge dels components del motor elèctric respectant l’ordre 

establert al manual. 

2.9.- Realitza la instal·lació del motor elèctric principal del vehicle. 

2.8.- Treballa amb un cert ordre, mantenint la zona de treball neta i endreçada. 

2.9.- Fes servir els EPIS adequats per a cada operació. 

2.10.- Treballa en equip tot respectant la feina dels altres grups i companys. 

Continguts 

2 Manipulació i extracció de motors 

2.1.- Procediments tècnics per a la manipulació i extracció del motor elèctric. 

2.2.- Procediments tècnics per al muntatge i desmuntatge dels components del 

motor elèctric. 

2.3.- Manuals tècnics de fabricants. 

2.4.- Normativa de seguretat aplicable. 

RA3: Aplica el manteniment preventiu dels motors elèctrics i realitza també el seu 

manteniment correctiu si escau. 

Les competències d’aquest RA giren entorn al manteniment dels motors elèctrics. 

Tot i que tenen un manteniment inferior al de combustió interna, també tenen parts 

mòbils en contacte que s’han de revisar.  

CA 

3.1.- Analitza el manteniment preventiu associat als diferents motors elèctrics. 

3.2.- Aplica el manteniment habitual especificat pel fabricant del vehicle. 

3.3.- Identifica els problemes més habituals en els motors elèctrics. 

3.4.- Realitza les mesures i les comprovacions adients per a determinar el correcte 

funcionament del motor elèctric. 

3.5.- Troba els possibles errors en el funcionament del sistema. 

3.6.- Aplica les metodologies recomanades per cada fabricant. 

3.7.- Fes servir els EPIS adequats per a cada procés. 

3.8.- Treballa en equip per tal d’assolir les fites. 
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Continguts  

3 Manteniment preventiu i correctiu dels motors elèctrics. 

3.1.- Instruccions de manteniment en motors elèctrics. 

3.2.- Mesures al motor elèctric. 

3.3.- Normativa de seguretat en el motor elèctric. 

3.4.- Manuals tècnics dels fabricants. 

 

UF3 Constitució del vehicle elèctric i els seus elements auxiliars. 

En aquesta UF, s’analitzaran els altres aspectes propis dels VE, el disseny general, 

components electrònics i la integració de tots els sistemes. L’electrònica és una part 

fonamental d’aquesta UF, ja que són els sistemes emprats per a gestionar el motor 

i la bateria. També coneixeran més a fons el funcionament dels vehicles híbrids. 

RA1.- Coneix la Integració i constitució dels principals components elèctrics i 

electrònics pressents en els vehicles amb tracció elèctrica. 

En aquest RA1, els alumnes coneixeran els diferents components elèctrics i 

electrònics que conformen possibiliten les funcions motrius. Això pot comportar 

l’estudi de components electrònics i elèctrics que també es poden trobar 

genèricament al M1. Per tant, les competències es centraran en aparells electrònics 

en el seu conjunt, tot i que es pot reforçar el coneixement dels elements de manera 

coordinada amb el M1. 

CA 

1.1.- Explica les diferents parts en la transmissió d’energia elèctrica en un VE. 

1.2.- Analitza el funcionament dels convertidors estàtics d’energia elèctrica. 

1.3.- Comprèn el funcionament dels variadors de velocitat (inversors). 

1.4.- Identifica la resta de components electrònics del VE (elevador de tensió, 

reductor de tensió, etc.). 

1.5.- Fes ús dels esquemes elèctrics per tal de conèixer l’arquitectura d’aquests 

components.  

1.6.- Estudia les normatives de seguretat referent a la manipulació dels 

components electrònics del vehicle. 

1.7.- Manté una mentalitat analítica per tal de comprendre i solucionar els 

problemes plantejats. 
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Continguts 

1.- Electrònica de potència. 

1.1.- Convertidors (AC-DC, DC/AC, de tensió AC/AC o DC/DC, de freqüència...). 

1.2.- Variadors de velocitat (inversors). 

1.3.- Components electrònics. 

1.5.- Esquemes elèctrics i manuals dels fabricants. 

1.6.- Normatives de seguretat. 

 

RA2 Interpreta el funcionament i la gestió dels diferents circuits característics que 

conformen el VE, així com la seva representació gràfica. 

En aquest RA, els alumnes han d’adquirir competències globals respecte el VE. Això 

inclou les diferents unitats de control (CPU) que administren el motor en funció de 

les necessitats de la marxa, i les xarxes de comunicació multiplexades (CAN Bus). 

També inclou esquemes del VE, així com les comprovacions i mesures necessàries 

per a determinar el correcte funcionament. 

CA 

2.1.- Identifica els principals circuits del VE. 

2.2.- Descriu el funcionament de les unitats de control del vehicle. 

2.3.- Analitza les xarxes de comunicació de dades en el VE. 

2.4.- Identifica els diferents cablejats i connectors dels sistemes auxiliars del 

vehicle elèctric. 

2.5.- Fes la manipulació del cablejat respectant les normatives de seguretat. 

2.6.- Representa gràficament els diferents circuits del VE. 

2.7.- Fes ús dels manuals tècnics dels fabricants. 

2.8.- Realitza les mesures i comprovacions adients en els sistemes elèctrics i 

electrònics del vehicle. 

2.9.- Utilitza tots el EPIS adients a les tasques encomanades. 

2.10.- Treballa amb ordre i pulcritud, i tingues cura del material. 
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Continguts  

2.- Circuits de comanament del vehicle. 

2.1.- Unitats de control i xarxa CAN-bus. 

2.2- Cables i connectors normalitzats. 

2.3.- Representació gràfica de circuits elèctrics. 

2.4.- Manuals tècnics els fabricants. 

2.5.- EPIS i normatives de seguretat. 

RA3.- Coneix els diferents sistemes que integren els vehicles elèctrics híbrids així 

com els seus trets característics. 

Els VEH són l’eix central de les competències en aquest RA. Per tant, els alumnes 

han d’estudiar els seus components i la seva funcionalitat, a més de conèixer els 

valors característics de consum i eficiència energètica. 

CA 

2.1.- Analitza els components dels vehicles híbrids. 

2.2.- Descriu els processos de control sobre els motors en els VEH. 

2.3.- Identifica les unitats de control i la seva funció en el vehicle. 

2.4.- Coneix els sistemes de transmissió de forces en un VEH. 

2.5.- Selecciona manual i informació tècnica adequada sobre els VEH. 

2.6.- Explica el funcionament dels processos de càrrega del VEH. 

2.7.- Realitza càlculs de càrrega, consums i eficiència dels VEH. 

2.9.- respecta les normatives de seguretat i mediambiental dels VEH. 

Continguts 

3.- Vehicles elèctrics híbrids 

3.1.- Controladors del vehicle híbrid. 

3.2.- Elements de transmissió de forces i moviment en el vehicle híbrid. 

3.3.- Sistemes de transmissió de forces en un VEH. 

3.4.- Manuals tècnics dels fabricants. 

3.5.- Processos de càrrega del VEH. 

3.6.- Càlculs de càrrega, consums, eficiència, etc.  

3.7.- Normatives de seguretat aplicables als VEH. 
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UF4: Gestió d’espais destinats al vehicle elèctric. 

En aquesta UF els alumnes han de conèixer aspectes relatius a la gestió del VE i les 

seves àrees de treball determinades, característiques pròpies del CFGS. També 

aprofundiran en aspectes relatius a l’impacte del transport mecanitzat en el medi 

ambient, i la influència que aquests nous sistemes de propulsió poden tenir per a 

mitigar aquest fet. Per tal d’arribar a un nivell òptim de competències en el VE, els 

alumnes també coneixeran els diferents aspectes legals característics del VE, com 

els relatius a la comercialització de les bateries. 

RA1: Gestiona els espais de treball presents en un taller d’automoció autoritzat per 

a la venda, manteniment i reparació del VE. 

En aquest RA, els alumnes han de conèixer els diferents serveis que ofereixen els 

concessionaris autoritzats de VE, així com la gestió de les seves àrees de treball. 

Els alumnes hauran de realitzar plànols senzills per tal de poder organitzar les àrees 

de treball. 

També inclou la descripció dels diferents pictogrames i altres senyals de seguretat 

que els professionals han de respectar, per tal de garantir la màxima seguretat en 

els espais destinats a la manipulació de VE. 

CA 

1.1.- Classifica els diferents serveis postvenda segons la normativa aplicable. 

1.2.- Descriu les funcions pròpies atribuïdes a cada tipologia de concessionari. 

1.3.- Identifica les àrees de treball adequades per a cada operació segons la 

normativa. 

1.4.- Organitza les àrees de treball aplicant els criteris descrits pels fabricants. 

1.6.- Realitza plànols esquemàtics del taller tot delimitant les àrees de treball. 

1.7.- Utilitza els pictogrames de seguretat adequats per a cada àrea de treball. 

1.8.- Adapta les àrees de negoci a les noves necessitats socials i tecnològiques. 

1.9.- Aplica visió organitzativa i logística a l’hora de realitzar les tasques. 

Continguts 

1.- Organització i gestió dels serveis concessionaris. 

1.1.- Classificació i característiques dels concessionaris i empreses autoritzades per 

la comercialització i gestió del VE. 

1.2.- Organització i gestió de les àrees de treball. 

1.3.- Pictogrames i altres senyals de seguretat (cons, cintes, etc.). 

1.4.- Dibuix tècnic i plànols senzills d’àrees de treball. 
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RA2: Coneix els protocols encomanats en la recepció, diagnosi i manteniment de 

VE, així com l’organització adequada de tots els operaris i treballadors. 

En aquest RA, els alumnes han de conèixer les característiques de la recepció de VE 

en el taller, per després realitzar la seva diagnosi i organitzar la cadena de treball. 

La diagnosi és un punt molt important que han de saber gestionar correctament per 

tal d’encomanar les tasques que siguin necessària. Els protocols també afecten les 

reparacions en l’àrea de carrosseria, ja que s’han de realitzar tasques que poden 

significar u perill per als operaris.  

CA 

1.1.- Aplica les tècniques de recepció de vehicles adaptades al VE. 

1.2.- Anomena i descriu els equips més utilitzats en la diagnosi de VE. 

1.3.- Diagnostica avaries en els VE. 

1.4.- Coneix les diferents jerarquies establertes entre els concessionaris de VE. 

1.5.- Organitza la reparació de la carrosseria en un VE. 

1.6.- Realitza i interpreta diagrames amb les funcions de cada membre de l’equip i 

les tasques a realitzar 

1.7.- Utilitza un llenguatge tècnic específic i adequat per a realitzar les tasques 

encomanades. 

1.8.- Mostra respecte pels protocols establerts per a cada cas. 

1.9.- Aprèn a organitzar equips de treball per a la realització dels processos. 

Continguts 

2.- Recepció de Vehicles elèctrics. 

2.1.- Protocols de recepció. 

2.2.- Equips de diagnosi d’avaries. 

2.3.- Diagnosi d’avaries en el VE. 

2.4.- reparació de carrosseries en el VE. 

2.5.- Organització d’equips de treball. 

2.6.- Manuals tècnics dels fabricants. 
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RA3: Coneix els aspectes econòmics i legals que caracteritzen el VE.  

1.1.- Realitza comparacions entre els diferents VE i els de combustió interna, 

determinant el grau d’amortització i estalvi energètic. 

1.2.- Interpreta dades i gràfiques per a determinar l’evolució del mercat. 

1.3.- Coneix les garanties legals aplicables al VE, així com el bon ús d’aquesta. 

1.4.- Descriu les diferents opcions possibles d’adquisició de les bateries del VE. 

1.5.- Crea un inventari de tot l’utillatge, EPIS i maquinària necessària per a les 

tasques amb el VE. 

1.6.- Organitza la logística per al trasllat del VE entre els diferents concessionaris. 

1.7.- Realitza facturacions relacionades amb el manteniment i reparació del VE. 

1.8.- Empra un llenguatge adequat 

1.9.- Fes una defensa del medi ambient i la relació de la seva degradació amb l’ús 

de combustibles fòssils. 

Continguts 

3.- Aspectes legals i ambientals del VE. 

3.1.- Càlculs d’eficiències i estalvi energètic. 

3.2.- Estudis de mercat. 

3.3.- Legislació i normatives sobre garanties del VE i mitjans de venda. 

3.4.- Logística i inventaris. 

3.5.- Facturacions. 
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5. FORMACIÓ I RECURSOS 

Per tal de poder contribuir a l’èxit del mòdul, molt probablement serà necessària la 

inversió de recursos, siguin econòmics o de temps. En aquest capítol intentarem 

enumerar  

El coneixement dels recursos que necessitem ens pot ajudar a determinar la 

viabilitat o no d’aquest projecte. Per tant, hem de poder acotar la quantitat que 

podrien fer falta per tal d’engegar el mòdul. 

5.1 Recursos tècnics 

En primer lloc, per tal de poder donar la formació adequada, es necessita material 

perquè els alumnes puguin practicar. Així doncs, la tasca inicial serà adquirir alguns 

enginys perquè els alumnes puguin treballar, amb una ràtio mínim d’un motor per a 

cada 3 alumnes. Els motors elèctrics no tenen una mida gaire gran, i, per tant, 4 

alumnes o més es destorbarien treballant. 

Seguidament, cal alguna bateria per a poder realitzar activitats, com prendre 

mesures, carregar-la, etc. Amb una bateria cada 4-5 alumnes seria suficient, més 

tenint en compte que el seu preu és elevat. 

Per la seva banda, seria necessari com a mínim 1 VE complet, encara que no 

funcioni del tot bé, per a cada grup de 10 alumnes com a màxim.  

Els centres haurien de tenir material elèctric i electrònic variat, com un inversor de 

corrent, cablejats, controladors, etc. 

També s’han d’adquirir tots els EPIS necessaris per a les operacions, juntament 

amb els equips de diagnosi específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30, material mínim necessari recomanat per al mòdul 

 

 

Material 
Ràtio d’alumnes 

màxim recomanat 

Motor 

elèctric 
3 

Bateria 5 

Inversor 5 

Equips de 

diagnosi 
5 

Cablejat 10 

VE 10 

EPI 
Recomanat pel 

fabricant 
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El preu de tot aquest material pot arribar a ser molt elevat, igual que la resta de 

material per als cicles d’automoció. Els vehicles mitjanament nous són màquines 

cares, i moltes vegades els centres depenen de les donacions per tal de poder 

adquirir-los per a formacions. En general, es pot dir que les col·laboracions dels 

fabricants establerts al nostre país amb els centres educatius són força habituals. El 

fabricant japonès Nissan acostuma a cedir un vehicle del seu estoc als centres 

educatius cada any o dos anys. Aquests vehicles poden ser defectuosos, provinents 

de proves i tests, o tenir altres característiques que dificulten la seva incorporació al 

mercat. Igualment, els fabricants també cedeixen motors i utillatge per a la 

formació dels futurs professionals. SEAT també ofereix una col·laboració molt fluida 

amb els centres educatius, però en el nostre cas encara no té cap vehicle elèctric al 

mercat. Renault, que sí que en té, fruit de la seva col·laboració amb Nissan, ofereix 

de tant en tant vehicles als centres educatius. 

La via més habitual per a adquirir vehicles o altres elements és a través del mercat 

de segona mà, ja sigui amb empreses de venda de vehicles o recanvis, o bé amb 

centres de desballestament i recuperació de vehicles. Com estem parlant de 

formació, els alumnes poden treballar amb vehicles i material de segona mà, ja que 

fins i tot suposa un repte tornar a engegar vehicles i motors que no funcionen. 

També es poden adquirir motocicletes, més econòmiques que els cotxes, i amb 

l’avantatge d’ocupar menys espai. Això millora les condicions de treball de la resta 

d’espais, ja que els turismes poden ocupar una àrea 3 o 4 vegades més amplia.  

 

 

 

 

 

          

      Fig. 31, Nissan Leaf. Àrea  7,86m2  Fig. 32, BMW C Evolution, Àrea màx. aprox. 2.03m2 

 

Les motocicletes tenen moltes semblances amb els turismes, tot i algunes 

peculiaritats, i són una bona base per aprendre. De fet, els alumnes tenen més 

facilitat per a treballar, ja que no han de desmuntar tants components ni fer 

postures gaire forçades. A més a més, al nostre país existeix un mercat de 

motocicletes molt consolidat i, per tant, és positiu que els alumnes treballin amb 

elles durant les hores de formació. 

Les eines i utillatges especials s’hauran d’adquirir segurament a càrrec del 

pressupost dels centres, tot i que esporàdicament es fan cessions. Els softwares i 

hardwares específics per a la diagnosi s’han de tenir preferentment originals i amb 

llicència, cosa que segurament repercutirà en el pressupost. 
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Els EPIS també s’han d’adquirir molt probablement a càrrec del  centre, i 

evidentment nous. En aquest cas, serà voluntat del centre carregar aquest cos als 

usuaris, igual que es pot fer amb els EPIS convencionals. 

Fent una cerca en el mercat, es pot fer un pressupost aproximat dels recursos 

econòmics necessaris per a tot aquest material. Suposem un grup de 24 alumnes 

de grau superior, treballant en grups desdoblats de 12, podem tenir els següent 

cost, segons dades del portal de venda de vehicles Autoscout24 per al 30 de maig 

de 2017. 

Els turismes més econòmics són els híbrids, ja que fa més d’una dècada que són al 

mercat. Podem trobar l’opció més econòmica en l’Honda Civic, amb un preu mínim 

d’uns 3.000€ per a un vehicle de l’any 2007. Es pot trobar un Toyota Prius, un dels 

més populars, amb un preu mínim molt assequible d’uns 4.000€ per a un vehicle de 

transport públic de l’any 2012 amb gairebé mig milió de km. 

 

 

 

 

                  Fig. 33, Honda Civic Híbrid 2007  Fig. 34, Toyota Prius 2012 

Per la seva banda, existeixen models de cotxes elèctrics de preu i dimensions més 

reduïdes, com el Renault Twizy, a partir de 3.000€ per un vehicle del 2012. EL 

Piaggio Porter, un vehicle industrial, es pot trobar per com a mínim 6.000€ per a un 

vehicle de l’any 2010. El turisme més accessible és el Renault Fluence, un vehicle 

descatalogat, amb un preu mínim de més de 6.000€ per a un vehicle de l’any 2012. 

El Nissan Leaf té un preu mínim de 10.000€ per a un vehicle de l’any 2012. 

 

 

 

 

 

Fig. 35, Renault Twizy 2012,                        Fig.36, Piaggio Porter E 2012 

 

 

 

 

 

Fig. 37, Renault Fluence 2012                        Fig. 38, Nissan Leaf 2012 
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Tot i que tot just comencem a veure motocicletes elèctriques, es poden trobar de 

segona mà per preus econòmics. L’opció més accessible és la SYM Simmetry, des 

de 1.000€. Per la seva banda, podem trobar models més avançats, com el LEM 

Stream o la Vectrix VX1 per un preu mínim d’uns 2.500€  per a uns vehicles del 

2012. El model Zero MX tindria un preu mínim de 3.000€ per a un vehicle del 2013. 

Un dels models més cars seria la BMW C Evolution, amb un preu de com a mínim 

8.000€. 

 

 

 

 

         Fig. 39, SYM Symmetry 2016        Fig. 40, Vectrix VX1 2012 

 

 

 

 

 

                            Fig. 41, Zero MX 2013                 Dig. 42, BMW C Evolution 2014 

 

Per tant, per poder treballar amb comoditat, es podrien fer les següents 

adquisicions:  

Vehicle Preu 

Vectrix V1 2.500 

Renault Twizy 2.500 

Toyota Prius 4.000 

Renault Fluence 6.000 

Cost total 15.500€ 

Figura 43. Cost total dels vehicles 

En cas que la bateria sigui en propietat, molt habitual, el preu de lloguer és d’uns 

50€ o al mes, tot i que evidentment es pot negociar la rebaixa o anul·lació amb la 

bona voluntat del fabricant. 

Els motors elèctrics complets dels automòbils de turisme no són fàcils de trobar en 

els mercats d’ocasió. Com que encara són minoritaris i relativament nous, 

acostumen a tenir un preu elevat al mercat d’ocasió, i a vegades s’ha de cercar en 

països veïns. 
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El motor del Renault Twizy té un preu aproximat de prop de 1.000€ al mercat 

d’ocasió nacional. Es poden trobar motors de models més complexos, com el 

Renault Zoe, per uns 2.000€. Motors del Nissan Leaf aquí són difícils de trobar 

encara, tot i que als EUA tenen un preu molt assequible, uns 1.000$. 

 

 

 

 

 

 

     Fig.44, Motor Renault Twizy         Fig. 45, Motor Renault Fluence Fig. 46, Motor Nissan Leaf 

Per tal de complementar aquests motors, es poden adquirir ginys més petits 

importats de la Xina a uns preus molt assequibles. Podem trobar petits motors 

elèctrics per a bicicletes, motocicletes o vehicles lleugers. El rang dels preus se 

situa per sobre els 100€, fins a 1.000€ pels més potents al conegut portal 

Alibaba.com per una cerca realitzada el 30 de maig del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47, Motor elèctric 5kW, 200€    Fig. 48, Motor elèctric, 7.5kW, 300€  Fig. 49, Motor elèctric, 10kW, 450€

         

Per tant, podríem tenir el següent material disponible: 

Motor Preu Quantitat 

Renault Twizy 1.000 1 

Renault Fluence 2.000 1 

Motor 5kW 200 3 

Motor 10kW 300 3 

Cost total 4.500€ 8 

Fig. 50, Cost total dels motors 
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Pel que fa a les bateries, actualment és molt complicat adquirir una de segona mà 

al nostre país. Això és a causa del sistema de lloguer i al de compravenda de la 

bateria, que fa necessària l'entrega de la vella quan se substitueix. Les bateries 

noves més econòmiques, les del Twizy, costen uns 4.500€, mentre que les del 

Nissan Leaf se situen en uns 7.000€. 

Per la seva banda, els fabricants recompren les bateries per uns 1.000€ 

aproximadament cada cop que se substitueix. Aquestes bateries el fabricant els hi 

dóna una nova vida, i potser es podria negociar la seva adquisició per part del 

centre. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51, Bateria Nissan Leaf 

En altres països, com als EUA, Regne Unit o Alemanya, on els vehicles elèctrics 

tenen més presencia i la modificació de vehicles permet un mercat postvenda molt 

més ampli, es poden trobar més fàcilment bateries per als VE. Per exemple, al 

portal Ebay Motors, en una cerca el 30 de maig del 2017 a territori de la UE, es 

poden trobar cel·les provinents de la bateria d’un Nissan Leaf per 75€. També es 

poden trobar bateries genèriques per a vehicles híbrids per uns 600€, de vehicles 

desballestats per uns 1.000€, i per a vehicles elèctrics per uns 3.000€ 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 52, Cela Nissan Leaf,     Fig. 53, Bateria Prius Híbrid   Fig. 54, Bateria Fiat 500E  

 

 

 

Per tant, es podrien fer les següents adquisicions: 
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Bateria Preu Quantitat 

Nissan Leaf 

reutilitzada 
1.000 2 

Toyota Prius 1.000 1 

Genèrica Prius 600 1 

Cela Nissan Leaf 75 2 

Cost total 3.750€ 6 

Fig. 55, cost total del les bateries 

 

Pel que fa als components elèctrics i electrònics, es poden adquirir al mercat 

d’ocasió sense gaires problemes. En general, els inversors i els gestors de potència 

tenen un preu d’entre 200-700€, depenent del vehicle i l’estat. Al portal de compra-

venda Ebay Motors, trovem en una cerca realitzada el 30 de maig del 2017: 

 

 

 

 

 

 

Fig.56,Inversor T. Prius 2004, 250€    Fig.57, Inversor T. Auris 2015, 500€               Fig.58, Inversor Leaf 2014, 600€ 

 

Si fem les adquisicions mínimes pensant en un grup de 25 alumnes partit en dos 

grups de treball, tenim el cost següent: 

Inversor Preu Quantitat 

Toyota Prius 250 4 

Nissan Leaf 600 2 

Cost total 2.200€ 6 

Fig.59 Cost total dels inversors i els gestors de potència 
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Els equips de diagnosi per a Nissan i Renault acostumen a estar molt relacionats, ja 

que comparteixen tecnologia. No són gaire cars, i es poden trobar genèrics molt 

fiables a uns preus raonables. Igualment, molts centres ja estan equipats amb 

aquests sistemes, sigui amb un harware específic o amb un connector Bluetooth y 

un software específic per a l'ordinador. Es poden trobar en moltes tendes dedicades 

a la diagnosi; aquestes corresponen al portal “Spaincardiagnosis.com” del 31 de 

maig de 2017. 

 

 

 

 

       Fig.60, ELM 327, 30€  Fig.61, Icarsoft Renault, 140€ Fig.62, Launch Creader VIII, 350€ 

Si el centre no tingues cap d’aquests sistemes, o si té intenció de comprar-ne pe 

destinar-los exclusivament a aquest mòdul, podríem tenir: 

 

Equip Preu Quantitat 

ELM 327 30 2 

Icarsoft Renault 140 1 

Launch Creader 350 1 

Cost total 520€ 4 

Fig.63, taula de costos dels equips de diagnosi 

 

El cablejat dels vehicles elèctrics té que conduir corrent amb una elevada intensitat. 

És per això que son força gruixuts, i tenen un cost elevat. EL seu preu al portal 

“Solarmat.com”, cerca realitzada el 31 de maig del 2017, comença a partir dels 

300€. Si tenim endoll convencional, un cable adaptat pot costar més de 500€. 

  

 

 

 

 

 

                           Fig.64, cable 32A, 270€             Fig. 65, cable 10A, adaptat a schuko, 550€  
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Per tal de facilitar la recàrrega, es recomanable un connector amb adaptador, ja 

que així els VE es poden recarregar en qualsevol lloc, sense necessitat de modificar 

els endolls. Aquests cables tan sols poden fer una recàrrega lenta, però tampoc és 

un inconvenient, ja que els VE no circularan i tan sols necessitaran recàrregues 

puntuals. Així doncs, el cost seria el següent: 

 

Equip Preu Quantitat 

10A, adaptat 550 2 

Cost total 1100€ 2 

Fig. 66, taula de costos del cablejat de recàrrega 

El centre també necessitarà un mecanisme d’elevació portàtil per tal d’extreure i 

muntar les bateries. Les bateries dels VE són pesades; per exemple, segons el 

manual de servei del Nissan Leaf, el seu pes aproximat és de 275 kg. Per tant, 

necessitarem un elevador portàtil amb certa qualitat per tal de garantir la seguretat 

dels alumnes. Podem trobar diferents models, en aquest cas en una cerca del 31 de 

maig del 2017 en el portal “serviciosglobales.com”,des d’uns 500€ fins a gairebé 

2.000€ per un model equipat amb motor elèctric. 

 

 

 

 

 

Fig.67,68 i 69,Taula elevadora amb manovella 300kg(517€), amb mànec i 350kg (526€), i amb motor elèctric i bateria  

 

En qualsevol cas, amb un elevador de 350kg. Pot ser suficient per a moure les 

bateries dels turismes. Igualment, en principi les innovacions tecnològiques 

busquen sempre reduir el pes dels components dels vehicles, en aquest cas 

augmentant la densitat energètica de les bateries. Per tant, podríem tenir el 

següent cost: 

 

 

 

 

Fig. 70, Cost dels elevadors 

 

 

Equip Preu Quantitat 

Elevador de 350kg 526 2 

Cost total 1052€ 2 
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S’han d’adquirir també una sèrie d’EPIS per tal de garantir la seguretat mínima dels 

alumnes i els professors. Això comprèn aïllants per als bancs de treball, mascares i 

cascs per als alumnes i els professors, i guants i calçat per als professors. Els 

alumnes hauran d’adquirir pel seu comte els EPIS bàsics. També existeixen 

comprovadors de l’aïllament dels guants, molt útils per tal de garantir la màxima 

seguretat. Per exemple, en una cerca del 31 de maig del 2017 a la web l’empresa 

Navendi es poden trobar quasi tots a preus raonables. 

 

 

 

 

 Fig.71, Manta aïllant per a mobiliari i terra, classe 0, Fig. 72.casc, visera i adaptador, 19€ 

  35€ i 60€ 

 

 

 

 

     Fig. 73, Guants de làtex i cuir, classe 0 a 4, 19€ i 28€         Fig. 74 Comprovador de l’aïllament, 129€ 

 

 

 

    Fig. 75, Calçat de seguretat Cofra aïllant, 45€ 

Amb aquests EPIS, aproximadament els necessaris, amb guants de recanvi, 

tindríem un cost aproximat de: 

 

Equip Preu Quantitat Total 

Manta aïllant 

mobiliari 
35 8 280 

Manta aïllant terra 60 4 240 

Casc i visera 19 12+4 304 

Guants de làtex 19 10 190 

Guants de cuir 28 4 112 

Comprovador 129 1 129 

Calçat de seguretat 45 2 90 

45 1345€ 

Fig. 76, Cost total dels EPIS 



  

48 

La resta del material és l’habitual que haurien de tenir els centres que ofereixen 

aquests estudis. Per tant, en material destinat a formació, podem tenir el següent 

cost: 

Material Unitats Preu Proporció 

Vehicles 4 15.500 52% 

Motors 8 4500 15% 

Bateries 6 3750 12,5% 

Inversors 6 2200 7% 

Cablejats 2 1100 3,5% 

Diagnosi 4 520 2% 

Maquinaria 2 1052 3,5% 

EPIS 45 1345 4,5% 

Total 77 29.967€ 100% 

Fig. 77, Cost total del material 

Aproximadament, per uns 30.000€ podríem tenir el material necessari per a iniciar 

el mòdul. El cost més gran seria el d’adquisició dels vehicles, motors i bateries, amb 

prop del 80% total. Per tant, la col·laboració amb els fabricants permetria mitigar 

aquestes despeses i reduir el  pressupost significativament. 

5.2 Formació específica del professorat 

Actualment és probable que no tots els professors dels centres on s’imparteixen 

cicles de la família de manteniment de vehicles estiguin familiaritzats amb el VE. 

Així doncs, els professors hauran d’adquirir certs coneixements per tal de poder 

afrontar amb garanties aquest mòdul. 

Com que el VE és una màquina que pot causar danys físics a la persona que els 

manipula, s’han d’extremar les precaucions per tal que cap usuari del centre 

educatiu pugui prendre mal. I aquesta  tasca comença amb una bona formació del 

professorat. Per tant, la formació bàsica ha d’incloure les normatives de seguretat 

indispensables per a la manipulació del VE. Com a mínim hauríem de pensar en la 

formació d’un PT i un PS.  

Els fabricants ofereixen cursets en col·laboració amb l’administració per tal de 

formar els professors en les noves tecnologies que van desenvolupant. Per la seva 

banda, la fundació Electrocat ofereix també cursos i seminaris adreçats a 

professionals i també a formadors. També tenim a FORTECO, Formación Técnica 

Coordinada para el Profesorado de Automoción, oferint cursets i seminaris per a 

professors. 

Aproximadament, els cursets tenen una durada d’unes 25-30 hores, i es poden 

cursar en modalitat intensiva (5 dies màxim) o llarga (2 o 3 setmanes). 
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Paral·lelament, els fabricants també ofereixen estades a les seves empreses pels 

professors. Aquesta durada varia significativament, però, en general, tindrien una 

durada mitjana de 2 setmanes 

Aquesta formació s’hauria d’adreçar no tan sols als professors que es vulguin 

encarregar del mòdul, sinó a tot l’equip. Per una banda, està bé que hi puguin 

haver rotacions als mòduls sense problemes, ja que no sempre les plantilles són 

fixes. I, per l’altra, els VE compartiran espais amb la resta de vehicles del centre, i 

és necessari que la resta de professors coneguin els protocols i normatives per tal 

de garantir la seguretat pròpia i de la resta d’alumnes. 

Per exemple, ens imaginem un curs de 30 hores ofert pels fabricants i una estada a 

l’empresa de dues setmanes. Les hores del curs de formació s’hauran d’abonar, 

igual que un substitut durant l’estada a l’empresa. El cost laboral que repercutirà en 

l’administració serà: 

Fig. 78, hores necessàries de formació 

Per tant, podríem dir que a l’administració tindria un cost aproximat d’entre 2.600€ 

i 11.000€ aproximadament. Ja que es necessiten 2 professors, i també s’haurien de 

formar a dos més, podríem estar més a prop d’aquests 11.000€ aproximadament. 

Si sumen al cost de prop de 30.000€ de l’apartat anterior, tindrem una inversió 

total de prop de 41.000€ per a engegar el mòdul amb garanties. Aquest cos seria el 

màxim, i a partir d’aquí s’hauria d’anar rebaixant. 

 

5.3 Projectes educatius  

El treball en projectes pot ser una eina educativa molt interessant en els cicles 

formatius. També, a causa de les característiques pròpies de la família de transport, 

els alumnes realitzen activitats pràctiques en les quals han de treballar diferents 

sistemes i tecnologies durant un cert temps. 

Tenim una sèrie de projectes educatius adreçats a la divulgació dels vehicles que 

utilitzen fonts d’energia alternatives pensada per als centres educatius. EN ells, els 

alumnes habitualment dissenyen i construeixen un vehicle equipat amb alguna 

tecnologia de propulsió respectuosa amb el medi ambient, acompanyats i guiats 

pels professors. Així doncs, els alumnes han de treballar en equip amb la resta de 

companys i els professors per tal de poder garantir l’èxit dels projectes. 

 

 

Formació 
Hores  

1 professor 

Hores  

2 professors 

Hores 

4 professors 

Curs de 30 hores 30 60 120 

Estada de dues 

setmanes 
75 150 300 

Total 105 210 420 

% d’hores respecte 1 
any laboral (1080h) 

9.7% 19.4% 38.8% 
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Tot i això, la majoria d’ells estan limitats als estudiants d’enginyeria, sobretot pel 

que fa al pressupost necessari per a engegar el projecte. Per tal de realitzar 

aquests projecte, es necessiten bastants recursos, i habitualment una o més 

empreses que proveeixin una esponsorització.  

Per exemple, la Formula Student té un equip participant de la UPC amb un 

monoplaça de competició híbrid, que està obtenint grans resultats. 

La World Solar Challenge és un esdeveniment anual, probablement el més conegut 

de tots, en el qual es desenvolupen VE propulsats gracies a la captació d’energia 

procedent del sol. Aquesta competició té lloc a Austràlia, concretament el repte 

consisteix a creuar-la de nord a sud fent ús tan sols de la radiació solar.  

Un projecte menys ambiciós és el que duu a terme a casa nostra Electrocat, el 

Campionat Escolar de Vehicles Elèctrics. Aquest concurs s’adreça principalment a 

centre formació professional de la família de Manteniment de Vehicles. Hi poden 

participar fins a 8 centres educatius, amb la finalitat de dissenyar i construir un 

petit vehicle elèctric que aconsegueixi donar el màxim de voltes possibles a un 

circuit durant una tanda de 30 minuts. Aquest resultat juntament amb la puntuació 

obtinguda per un barem (estètica, tecnologia, etc..) donaran el triomf a un dels 

equips. 

En aquest cas, L’organització cedirà el motor, el variador i l’acumulador principal als 

equips participants. Això facilita l’accés a aquests recursos, i possibilita que els 

equips participants no disparin el pressupost dels seus centres. Els centres tan sols 

necessitaran el xassís, suspensió, direcció i frens com a equipament addicional. 

Aquestes peces es poden trobar a qualsevol centre educatiu destinat a l’automoció. 

Aquest projecte es força interessant des del punt de vista educatiu, ja que 

possibilita la integració de diferents criteris d’avaluació i resultats d’aprenentatge. A 

part d’això, probablement els alumnes estigui molt més motivats si poden tenir 

l’opció de conduir una màquina dissenyada i fabricada per ells mateixos. 

Projectes com aquests poden facilitar l’accés dels alumnes a coneixements integrats 

sobre el VE, i són a més a més una bona promoció per a aquests. Igualment, 

aquests projectes milloren el treball en equip dels alumnes i faciliten noves 

tècniques d’aprenentatge basades en projectes. 

 

 

 

 

 

 Fig. 79, Formula Student            Fig. 80, World Solar Challenge             Fig. 81, Electrocat 
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6. AVALUACIÓ DEL MÒDUL 

L’avaluació del mòdul ha de permetre comprovar que aquest compleix la funció per 

a la qual ha estat creat. A l’hora de desenvolupar aquest mòdul, els centres hauran 

d’invertir una certa quantitat de recursos materials i humans per tal de poder 

adaptar-se a aquests canvis. A més a més, els estudiants invertiran el seu temps i 

esforç en una nova assignatura que els suposarà una càrrega de treball addicional.  

Igualment, els cicles perdran totes les hores de lliure disposició per a utilitzar-les en 

aquest mòdul, amb la qual cosa ja no es podran fer servir per a complementar la 

resta de mòduls. 

Per tant, resulta evident que aquest canvi s’ha de sotmetre a una avaluació per tal 

de poder determinar la seva eficàcia en el temps. 

6.1 Avaluació de la inserció professional 

En primer lloc, són els alumnes els que han de poder gaudir dels avantatges de la 

seva formació, ja que és el seu futur professional el que determinarà l’èxit o no dels 

estudis. Per tant, com que estem parlant d’estudis professionals, la inserció laboral 

en aquest àmbit és un bon indicatiu del grau d’eficiència del mòdul. 

A més a més, la inserció laboral dels alumnes permet que aquests amb els 

impostos que genera la seva activitat contribueix a recuperar la inversió inicial amb 

la qual s’ha engegat el mòdul. 

 Si pensem en quina seria la quantitat d’alumnes que es podrien integrar al mercat 

laboral en una feina relacionada amb el VE, hem de repassar les dades d’inserció 

laboral en aquesta família. Si analitzem ”l’Informe de la Inserció Laboral als 

Ensenyaments Professionals” del 2016, pag. 20, elaborat pel Departament 

d’Ensenyament i pel Consell General de la Junta de Cambres de Catalunya, és de 

més d’un 50%  d’inserció laboral per al CFGS d’automoció, amb prop d’un 25% que 

continuen estudiant, i el 25% que cerquen feina. 

Per tant, si pensem en uns 25 alumnes que finalitzen el cicle, una mica més de la 

meitat, 13, tindran feina una vegada acabin els estudis. Si el mòdul representa 

aproximadament el 10,5% de les hores lectives, potser podríem aplicar aquesta 

dada a la quantitat inserida al mercat laboral. Per tant, un 10.5% de 13, ens 

donaria 1,365, el que equivaldria a tenir un alumne contractat cada any, amb un 

altre extra cada 3 anys. 

Així doncs, durant els primers 4 anys, un mínim de 5 alumnes haurien de tenir una 

feina relacionada amb el VE. Per tal d’avaluar aquesta dada, si tenim 

aproximadament més d’un 75% d’èxit de col·locació,  menys de 4 alumnes, el 

resultat haurà estat moderat. Si el resultat és de prop d’un 50% d’aquest resultat, 

o sigui 2 alumnes treballant amb feines relacionades amb el VE en 4 anys, els 

resultats hauran estat pobres. Si tenim cap alumne treballant en aquests 4 anys, 

els resultats hauran estat nuls. Si els alumnes col·locats  sobrepassen el 125% 

150%, 6 o 7 alumnes en 4 anys, el resultat haurà estat un èxit rotund. 
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Els alumnes que realitzen els CFGS ja tenen uns estudis previs, i fins i tot 

experiència laboral en aquest àmbit. Per tant, si ens imaginem un ideal de sou de 

1.000 euros bruts mensuals amb 14 pagues durant els 2 primers anys, i de 1.200 

euros bruts a partir del segon, també amb 14 pagues, amb una taxa d’IRPF del 

13%, tenim per 4 anys: 

 

Treballador Sou total IRPF 

1er treballador (4 anys) 61.600 8.624 

2on treballador (3 anys) 44.800 5.824 

3er treballador (2 anys) 28.000 3.640 

4rt treballador (2 anys) 28.000 3.640 

5é treballador (1 any) 14.000 1.820 

Total 176.400€ 22.932€ 

Fig. 82, IRPF generat pels treballadors 

 

És a dir, idealment, en 4 anys els impostos generats per aquests treballadors 

pràcticament hauran contribuït a amortitzar el 75% del prop de 30.000€ invertits 

en material per al mòdul. A més a més, s’han de tenir en compte les aportacions 

del treballador i  l’empresari al sistema públic de salut, l’atur i la formació, que en 

aquest cas serà, amb una aportació del 6.35% del treballador i un 23% aproximat 

de l’empresari: 

 

Treballador 
Aportació del 

treballador 

Aportació de 

l’empresari 

1er treballador (4 anys) 3.912 14.168 

2on treballador (3 anys) 2.845 10.304 

3er treballador (2 anys) 1.778 6.440 

4rt treballador (2 anys) 1.778 6.440 

5é treballador (1 any) 889 3.220 

Subtotal 11.201€ 40.572€ 

Total 51.773€ 

 

Fig. 83, Contribucions a la Seguretat Social, Atur i Formació 
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Així doncs, aquests 5 estudiants possibiliten una aportació de quasi 52.000€ al 

sistema públic de salut, atur i formació. Si sumem les dues quantitats, tenim una 

aportació total de 74.705€, 2,4 vegades superior a la inversió en material, i 1.77 

vegades superior a la inversió feta si sumem les hores dels professors destinades a 

formació.  

A tots aquests impostos també hem de sumar el consum de béns i serveis produïts 

mitjançant aquests sous. I, òbviament, la funció social que representa la disminució 

de l’atur, particularment en els grups d’edat més joves. 

Els resultats plantejats per als següents anys, haurien de ser de creixement, ja que 

el mercat ens indica que segurament s’ampliarà el mercat. Així doncs, si realment 

hem aconseguit que 5 alumnes aconsegueixin feines relacionades amb el VE, potser 

hem d’ampliar aquest rang fins a 7 o més per als següents 4 anys. Si se 

sobrepassen les expectatives, fins i tot s’hauria de replantejar el CFGS, per tal de 

donar més presencia a aquesta tecnologia. 

Igualment, també pot ser que el VE torni per on a vingut, i s’abandonin aquests 

projectes, amb la qual cosa no seran necessaris aquests treballadors. Així doncs, 

també s’haurà d’analitzar l’evolució del mercat, tot i els indicadors que ja hem vist 

sobre les perspectives futures, molt optimistes. 

També hem d’analitzar les dades de col·locació dels alumnes, per veure si aquestes 

milloren globalment o empitjoren. Potser el fet de tenir una formació tan avançada 

permet que els alumnes trobin feina amb més facilitat, encara que aquesta no 

tingui a veure amb els VE. O, el cas contrari, pot ser que un currículum massa 

especialitzat sigui rebutjat pel mercat. 

Per tant, si augmentem el grau d’inserció en un 5%, podem tenir una bona dada. Si 

aquesta augmenta 5 punts més, fins a més del 60%, serà una molt bona dada. I si 

augmentem un 5% més, arribant a un 65-70%, serà un èxit total. 

Si la situació és la contraria, la inserció baixa 5% i queda a tocar del 45%, tindrem 

una dada força negativa. Si baixem uns altres 5 punts, la dada serà molt negativa. 

Si encara baixem un 5% més, fins a tenir prop del 35%, serà un resultat desastrós. 

Per tant, haurem de replantejar el mòdul. 

 

6.2 Avaluació dels resultats acadèmics 

Un dels indicadors que podem revisar per veure si el mòdul és efectiu o no són els 

resultats acadèmics dels alumnes. Pot ser que aquest mòdul sigui difícil perquè 

introdueix més conceptes d’electricitat i química, amb la qual cosa potser els 

alumnes tindran més dificultats per adaptar-se. Pot ser que tinguin dificultats per a 

superar alguna de les UF, o, en cas contrari, també podria ser que la inclusió del 

mòdul aconseguís atreure talent al cicle, i els resultats acadèmics globals 

milloressin. 

Així doncs, hem de poder analitzar les pautes de les qualificacions finals del mòdul 

per tal de poder determinar si els RA i els continguts proposats s’han adaptat bé a 

les capacitats de l’alumnat, o bé si el mòdul té una càrrega lectiva massa amplia. 
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Segons les dades del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, relatives als resultats 

acadèmics del cicles de formació professional d’Automoció més recents, del curs 

2013-14, en l’apartat referent al percentatge d’alumnes matriculats a 5 o més 

mòduls i els mòduls superats, ens informa del següent: 

 

 

 

 

  

        

Fig. 84, Distribució de l’alumnat segons els mòduls superats 

Per tant, hauríem d’esperar, en regles generals, un mínim d’un 70% aproximat 

d’alumnes que aconsegueixen superar el mòdul. Si el resultat s’apropa al 90%, es 

podrà parlar d’un èxit rotund. Si el resultat s’apropa a un 50%, probablement 

s’haurien de revisar els RA i els continguts. Si el resultat s’apropa a un 25%, 

s’hauria de replantejar completament el mòdul.  

Igualment, aquest són resultats genèrics per a tot un país, s’haurien de revisar les 

estadístiques corresponents a cada centre en particular, i comprovar un desviament 

no gaire allunyat respecte a les estadístiques pròpies. 

Per la seva banda, també és possible que la càrrega extra de feina repercuteixi 

negativament en la resta de resultats acadèmics del cicle. Com és lògic, els 

alumnes hauran de realitzar un esforç suplementari amb la introducció d’aquest 

mòdul. Els resultats han de continuar sent equitatius respecte el percentatge 

d’alumnes que superen tots els mòduls.  

Si el percentatge d’alumnes amb mòduls no superats augmenta 1 punt de mitja per 

a cada apartat, significarà que es reduirà en 4 punts el percentatge d’alumnes amb 

tots els mòduls superats. Així doncs, seria convenient revisar la càrrega lectiva, i 

potser disminuir les hores dedicades al mòdul. Si els resultats són de dos punts de 

mitja per a cada apartat dels alumnes amb mòduls suspesos, és molt probable que 

el mòdul sigui incompatible amb el cicle. Si pel contrari, els resultats milloren, 

encara que sigui poc, l’avaluació serà molt positiva. 

La continuació de la formació lligada als estudis superiors també ens pot indicar 

Segons les dades del Ministeri relatives als accessos a la universitat, prop d’un 25% 

d’alumnes procedien dels cicles formatius per al curs 2015-16. Això ens dóna, per a 

uns 345.000 estudiants de nou accés, un total de prop de 86.000 alumnes 

provinents de cicles formatius.  

Així doncs, l’augment o disminució del percentatge d’alumnes que accedeixen a la 

universitat, sempre que els índexs d’ocupació no augmentin, ens pot dir que el 

mòdul pot haver tingut alguna mena de motivació perquè els alumnes accedeixin a 

uns estudis superiors. 

Nombre de mòduls superats Percentatge total 

Tots els mòduls superats 72,7 

1 mòdul no superat 10,9 

2 mòduls no superats 4 

3 mòduls o més no superats, 

però algun superat 
6,4 

Cap mòdul superat 5,9 
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Igualment, alguns  alumnes trien un altre CFGS, per tal de formar-se en una 

disciplina complementaria, ja que no requereixen tanta dedicació i tenen una 

durada inferior. Per exemple, en el nostre cas, pot ser un cicle de la família 

d’electricitat o electrònica, en cas de desitjar una formació en l’aspecte tecnològic, 

o de la família d’administració i finances, en cas de cercar una formació més 

centrada en l’aspecte comercial.  

Si prenem les dades de l’Informe de la Inserció Laboral als Ensenyaments 

Professionals citat anteriorment, podem observar prop d’un 25% d’alumnes amb el 

títol d’Automoció que continuen estudiant, i prop d’un 5% que estudien i treballen. 

Això ens dóna prop d’un 30% d’alumnes que continuen estudiant. Com ja hem dit, 

també tenim prop del 25% que teòricament cerquen feina i no estudien. 

Per tant, podem pensar en un augment dels alumnes que continuen estudiant i una 

reducció dels alumnes que cerquen feina i no estudien. L’augment del 5% dels 

alumnes que estudien i treballen potser sembla un factor més complicat de variar, 

ja que potser és una professió on no s’acostuma a treballar en jornades completes i 

potser els alumnes els hi falta temps. 

Si aconseguim un augment del 5% dels alumnes que estudien una vegada 

completat el cicle, amb un 30%, i una reducció igual dels alumnes que tan sols  

cerquen feina, amb un 20%, potser podem dir que el mòdul ha contribuït a la 

formació continua de l’alumnat.  

S’hauria de fer una anàlisi més profunda, però pot ser que la inclusió de noves 

tecnologies animi als alumnes a cercar més formació. Si s’arriba la fita del 10%, és 

a dir 35% vers un 15%, els resultats hauran estat un èxit. 

Si es dóna el cas contrari, una disminució igual dels alumnes que continuen 

estudiant, fins a un 20%,i un augment dels alumnes que cerquen feina però no 

treballen, fins a un 30%, podríem dir que potser el mòdul ha fet que els alumnes 

perdessin motivació per a continuar amb la formació. Si els resultats són d’un 10%, 

amb un  total de 15% vers un 35%, el mòdul potser a resultat contraproduent en 

aquest aspecte.   

També s’hauria d’analitzar de manera més profunda, però pot ser que la dificultat 

d’aquesta tecnologia desmotivi els alumnes a causa de una concepció més clàssica 

de la mecànica de l’automòbil. 

Amb aquestes dades, i un curs de 25 alumnes, podríem dir que de 6 alumnes que 

continuen estudiant després del cicle, passaríem a gairebé 8, i reduiríem de 6 a  4 o 

5 els alumnes que no estudien i no treballen. 
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6.3 Avaluació de l’influencia sobre el centre 

La inclusió d’un nou mòdul també pot repercutir en certa manera en el centre, bé 

reforçant la seva imatge o bé augmentat el nombre d’estudiants del cicle. Així 

doncs, hem de buscar certs indicatius que ens permetin valorar aquest impacte. 

Així doncs, si el centre ha augmentat el seu prestigi, o ha creat un element distintiu 

que el distingeixi de la resta, en teoria podríem tenir un augment de les 

matriculacions al cicle. Per cada 3 alumnes que el cicle guanyi de mitjana en els 4 

primers anys, podríem parlar d’un guany en el prestigi del cicle, que podríem 

relacionar amb aquest mòdul. Si el centre guanya 6 alumnes de mitjana durant 

cada any en els 4 primers, podrem parlar d’un èxit molt alt. Si superem en 9 els 

estudiants de mitjana, encara que tots no tinguin plaça, podríem dir que el mòdul 

ha contribuït a atreure aquests estudiants. Cal recordar que si el cicle té llista 

d’espera per la matrícula, els millors estudiants de cada via d’accés seran els que 

tinguin plaça, amb la qual cosa es millorarà el nivell acadèmic.  

Però si pensem en el cas contrari, el cicle perd 3 alumnes de mitjana cada curs, 

potser és una mostra de cert desinterès pel mòdul, ja que potser els alumnes 

prefereixen una formació més centrada en la mecànica convencional. Si el centre 

perd 6 alumnes o més de mitjana, segurament que s’hauria de modificar alguns 

dels aspectes del mòdul. I si el cicle perdés,  en el cas més dramàtic, 9 alumnes o 

més de mitjana cada any, s’hauria de replantejar o eliminar el mòdul, ja que el 

desinterès és evident, preferiblement abans del tercer o quart any. 

En qualsevol cas, podríem parlar d’un bon grau d’acompliment dels objectius si el 

centre educatiu no cobria totes les places, i ara ho aconsegueix, i fins i tot té llista 

d’espera. En el cas que els aspirants sobrepassessin les places, fins i tot seria 

positiu intentar que un altre centre pogués oferir el mòdul. 

Poder tenir alumnes treballant en empreses innovadores també pot produir un 

augment del prestigi del centre. Però també la participació o implicació del centre 

en els diferents projectes relacionats amb el VE que hem vist, pot també resultar 

beneficiós, ja que don a visibilitat als medis. Per aquest motiu, cal avaluar si aquest 

mòdul dóna una major visibilitat al centre, o bé si en cas contrari suposa una 

càrrega de recursos que no aporta gaire. 

Per començar, es pot analitzar si la presència del centre als medis ha augmentat. 

Així doncs, si a causa dels aspectes tecnològics o la participació en projectes, tenim 

un augment de notícies relacionades amb el centre, en les quals es dóna una bona 

imatge d’aquest, podrem dir que l’avaluació serà positiva. Si al contrari, aquesta no 

augmenta i fins i tot disminueix, podrem pensar en què no compleix aquestes 

expectatives. 

Respecte a la participació en els projectes, aquests sempre s’han d’enfocar des del 

punt de vista pedagògic, i no pas del competitiu. Però, tot i aquests conceptes, 

quan un participa en un concurs o un projecte, com és lògic, s’ha d’aspirar a fer 

una bona feina. Així doncs, podem situar un fita seguint els criteris clàssics de 

l’esport, és a dir, tenir una qualificació final situada entre els tres primers.  
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Podríem pensar que si el centre queda classificat entre els 3 primers com a mínim 

una vegada en 4 anys, els resultats del projecte hauran estat satisfactoris. Si el 

centre queda entre els tres primers 2 vegades en 4 anys, els resultats hauran estat 

molt satisfactoris. L’èxit podria ser quedar entre els tres primers 3 vegades en 4 

anys, o obtenir la victòria en una ocasió com a mínim. 

Si, pel cas contrari, el centre queda l’últim o el penúltim 2 vegades en 4 anys, els 

resultats hauran estat pobres. Si queda últim o penúltim 3 vegades en 4 anys, els 

resultats hauran estat molt pobres. I, en el pitjor cas, si el centre queda l’últim o el 

penúltim 4 vegades en 4 anys, els resultats hauran estat un fracàs. 

En el cas que els resultats siguin bons, el centre ha de continuar amb la feina feta. 

Però, en el cas contrari, tampoc té perquè replantejar-se la participació en aquests 

esdeveniments. L’important és participar, encara que no es guanyi, i que els 

alumnes treballin plegats en alguna cosa motivadora. Així doncs, potser s’hauria de 

plantejar la tutorització d’aquests concursos o projectes per part d’un altre docent. 

Un altre aspecte del qual ja hem parlat és la diferència abismal en la participació en 

aquests cicles segons el gènere. La participació femenina en el CFGS d’automoció 

és, segons les estadístiques del Departament d’Ensenyament per al curs 2015/16, 

purament testimonial. A Catalunya tenim a 40 noies inscrites per 1841 nois, un 

2,11% del total.    

Si mirem aquestes dades, tenim 7 CFGS en els quals no hi ha cap dona. En 

qualsevol cas, aquests cicles són poc representatius, ja que cap d’ells té més de 40 

alumnes, tret del de construccions metàl·liques, que en té 130. Si situem aquest 

CFGS com el més desigual en qüestions de gènere, després tindríem el 

d’instal·lacions tèrmiques i de fluids amb un 1% de noies (1 per 200 nois), i 

després ja tindríem el d’automoció. També hem de tenir en compte en aquest cas 

que el d’automoció té molts més alumnes que aquests dos cicles. 

No és qüestió d’aquest treball analitzar les causes que provoquen aquest fet, 

segurament diverses, com la tendència encara pressent a disgregar les feines o una 

sèrie de tòpics relatius al món industrial. Però el que és evident és que tenim una 

gran manca d’interès de les estudiants per aquests estudis. Igualment, si volem 

reduir aquesta escletxa als estudis superiors, com les enginyeries, pot ser positiu 

tenir noies que tenen també uns estudis tècnics per acabar-les d’orientar. 

Per aquest cas, no cal esperar grans avenços en 4 anys, així que hem de proposar 

fites assolibles. Així doncs, donada la presencia tan minoritària, hauríem de pensar 

que un centre amb 50 alumnes d’aquest cicle repartit en dos  cursos, podria tenir 

una sola noia matriculada per complir l’estadística. En aquest cas, una dada de 

consecució d’aquest objectiu pot ser la matriculació d’una segona estudiant. Així 

doncs, doblaríem la presència inicial, i tindríem fins a un 4% de noies.  Si 

aconseguim 3 noies per als dos cursos, parlarem d’una molt bona dada, ja que 

passarem del 2% al 6%. Per últim, si s’assoleix una participació femenina de més 

del 8%, serà un bon avenç i potser un fet que aquesta tecnologia motiva molt més 

la presència femenina. En el cas contrari, que el cicle perd la presència femenina, 

els resultats no s’hauran assolit, tot i que en aquest cas tampoc podem fer gaires 

coses més, i es tractaria d’un indicador més aviat informatiu. 
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6.4 Taules avaluatives 

A efectes de poder quantificar els indicadors anteriors, i poder tenir un resultat de 

la manera més acurada i imparcial possible, tenim les següents taules. 

Incorporació al treball amb VE 

 

Quantitat d’incorporacions 

en 4 anys 
Puntuació 

Cap incorporació 0% 

1 incorporació 20% 

2 incorporacions 40% 

3 incorporacions 60% 

4 incorporacions 80% 

5 incorporacions 100% 

6 incorporacions 120% 

7 incorporacions  140% 

8 incorporacions 160% 

Fig. 85 

 

Inserció laboral  

Variació de la 

inserció laboral 
Puntuació 

-15% 0% 

-10% 25% 

-5% 50% 

Igual 75% 

+5% 100% 

+10% 125% 

+15% 150% 

Fig. 86 
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Qualificacions del alumnes 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87 

Alumnes amb mòduls no superats 

Alumnes amb mòduls no 

superats 
Puntuació 

45% d’alumnes 0% 

39% d’alumnes 25% 

35% d’alumnes 50% 

31% d’alumnes 75% 

27% d’alumnes 100% 

23% d’alumnes 125% 

19% d’alumnes 150% 

Fig. 88 

Continuació dels estudis 

Alumnes que segueixen 

estudiant 
Puntuació 

10% d’alumnes 0% 

15% d’alumnes 20% 

20% d’alumnes 40% 

25% d’alumnes 70% 

30% d’alumnes 100% 

35% d’alumnes 125% 

40% d’alumnes 150% 

Fig. 89 

 

Alumnes que superen el 

mòdul 
Puntuació 

0% d’alumnes 0% 

25% d’alumnes 35% 

50% d’alumnes 70% 

70% d’alumnes  100% 

90% d’alumnes 125% 

100% d’alumnes 150% 
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Variació d’alumnes 

Variació mitjana en 4 

anys de  les matricules 
Puntuació 

-9 alumnes o més 0% 

-6 alumnes 25% 

 -3 alumnes 50% 

0 alumnes 75% 

3 alumnes 100% 

6 alumnes 125% 

9 o més alumnes 150% 

Fig. 90 

Presencia als medis 

Augment de la presencia 

del centre als medis 
Puntuació 

Disminueix molt 0% 

Disminueix sensiblement 40% 

 Es manté igual 70% 

Augmenta sensiblement 100% 

Augmenta molt 150% 

Fig. 91 

Resultats als projectes i concursos 

Exit en concursos i projectes durant 4 anys Puntuació 

4 vegades últim o penúltim 0% 

3 vegades últim o penúltim  20% 

2 vegades últim o penúltim 40% 

1 vegada últim o penúltim, sense quedar cap vegada 

entre els 3 primers 
60% 

Resultats entre el 4at i l’antepenúltim, o haver quedat 1 

vegada entre els 3 primers i una últim o penúltim 
80% 

1 vegada entre els 3 primers sense quedar últim o 

penúltim cap vegada 
100% 

2 vegades entre els tres primers 120% 

3 vegades entre els tres primers o una victòria 140% 

4 vegades entre els tres primers o dues victòries 160% 

Fig. 92 
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Variació de la diferència de gènere 

Variació de la presència de 

dones mitjana en 4 anys 
Puntuació 

Cap alumna en 4 anys 0% 

 -1 alumna 35% 

+0 alumna 70% 

+1 alumna 100% 

+2 alumnes 125% 

+3 alumnes 150% 

Fig.93 

6.4 Avaluació del blocs i resultats finals 

Bloc 1: Inserció professional 

(Incorporació al treball amb VE * 0,55) +  (Inserció laboral * 0,45) 

Bloc 2: resultats acadèmics 

(Qualificacions del mòdul * 0,4 )+ (Alumnes amb mòduls no superats * 0,4) + 

(Continuació dels estudis * 0,2) 

Bloc 3: Influencia sobre el centre 

(Variació d’alumnes * 0.40)+(Presencia als medis * 0.20) + (Resultats als projectes 

i concursos * 0,20) (Variació de la diferència de gènere * 0,2) 

Avaluació final de mòdul 

A= (Bloc 1 * 0.4)+ (Bloc 2 * 0.3)+ (Bloc 3 * 0.3) 

Això doncs, aquest resultat ens donarà un percentatge situat entre 0 i més de 

150%. Amb la següent taula podríem analitzar aquests resultats: 

Resultat Puntuació 

0% Desastre total 

25% Objectius molt lluny d’assolir-se  

 50% Objectius lluny d’assolir-se 

75% Objectius mitjanament assolits 

100% Objectius assolits 

125% Objectius sobrepassats 

150% o més Èxit absolut 

Fig. 94, avaluació del mòdul 
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7. CONCLUSIONS 

La creació d'aquest mòdul, i, de fet, de qualsevol altre mòdul de la formació 

professional, representa una tasca relativament llarga i complexa, en la qual s'han 

d'adquirir coneixements sobre tecnologies innovadores i encara amb poc recorregut 

al mercat, a més de respectar tot l'apartat normatiu i reglamentari. És, per tant, un 

projecte en el qual s'ha invertit una certa quantitat de temps per tal de poder 

diferenciar quines són les parts més importants i fer un trasllat a les 4 Uf que el 

conformen. 

L’apartat tècnic pot tenir certes dificultats, ja que introduïm màquines elèctriques 

en uns estudis en els quals es dóna prioritat a la mecànica. Aquest fet afectaria tant 

a professors, que haurien de realitzar una formació adequada, i als alumnes, que 

quals haurien de tenir ben clar quins seran els reptes als quals s’enfrontaran 

Per la seva banda, també s'han d'analitzar atentament les diferents normatives i 

lleis que fan referència als cicles formatius. Primer de tot, les normatives referents 

a la creació de nous mòduls, imprescindibles per a poder treballar dintre de la 

formació reglada. I també un altre aspecte molt important, el decret del CFGS 

d'automoció, necessari per a poder encaixar tot aquest material dintre de les 

capacitats i competències pròpies d'aquests estudis. Tos ells tenen els mecanismes 

adients per tal de poder modificar el currículum i adaptar-lo als canvis tecnològics i 

del mercat, proporcionen una certa autonomia als professors i als centres per tal fer 

el seu propi 

Crec que tot el projecte pot integrar-se satisfactòriament dintre d'aquest cicle, i 

oferir una sèrie de coneixements que poden ser molt útils als alumnes. Per una part 

hem pogut veure com l'adopció d'aquesta tecnologia pot permetre un estalvi 

energètic evident, ja que la generació d'electricitat avui dia prové en una bona part 

de fonts renovables i, a més, aquests tipus de motors tenen una eficiència molt 

més alta que els sistemes tradicionals de combustió interna. 

Molt probablement, el mercat continuarà creixent durant els pròxims anys, amb la 

qual cosa es necessitaran professionals ja formats que puguin atendre a les 

necessitats d'aquesta indústria. Així doncs, crec que un dels principals objectius, el 

de la integració laboral dels alumnes en tecnologies relacionades amb els VE i els 

VEH, pot ser satisfactòria. Com ja hem vist la fita de poder inserir professionalment 

com a mínim 4-5 alumnes en 4 anys pot fer que la inversió feta retorni a 

l’administració en forma d’impostos. 

El cost que s’ha plantejat del material necessari per a poder engegar el mòdul, 

gairebé 30.000€, representa una inversió màxima, a partir de la qual els centres 

poden anar retallant. Una vegada s’introdueixin més VE en les nostres ciutats i 

carreteres, aquests seran més accessibles als centres, ja que s’incrementarà la 

seva presència en el mercat d’ocasió. 
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Però, de totes les maneres d’abaratir els costes per als centres i l’administració, la 

més eficaç és la col·laboració amb els fabricants. Si les grans companyies continuen 

amb la seva col·laboració, això pot servir per enfortir les rel·lacions empresa-

escola. 

Igualment, ara mateix la inclusió d'aquest mòdul pot fer guanyar prestigi al centre 

que el desenvolupi, ja que seria un dels pioners en oferir aquests estudis al nostre 

país. Si el mòdul es realitza amb professionalitat, pot ser un segell distintiu 

característic com a mínim durant els pròxims anys. 

Segurament, dintre d’un cert temps veurem com sorgeixen iniciatives similars per 

tal d'adaptar-se als nous canvis del mercat, si les previsions d’aquest són 

encertades. Al canvi curricular ja comentat del CFGM, pendent d’aprovar, 

segurament seguirà una adaptació pensada en el CFGS. Per tant, molt 

probablement, els centres o les administracions que vulguin desenvolupar un mòdul 

com el que presenta aquest projecte, oferiran unes competències que haurien de 

ser si fa o no fa similars a les exposades anteriorment. 

Aquest projecte possiblement podria tenir modificacions en les UF, RA i continguts 

per part d'un professional molt expert en la matèria que desitgés fer la seva 

adaptació. Però, realment, la base del projecte restaria similar a la plantejada, ja 

que sorgeix d'una feina molt acurada respecte al que els alumnes haurien d'esperar 

d'aquesta tecnologia, i les capacitats que haurien de tenir una vegada superat 

aquest. 

Per tant, crec que aquest projecte podria fer-se realitat en algun centre educatiu 

que decidís apostar per competències lligades al VE, i que segurament la seva 

inclusió seria beneficiós en alguns dels punts realtats.   
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9. GLOSSARI DE TERMES 

Coma suport per a les deficions tècniques d’aquest glossari, s’ha seguit entre altres 

el llibre de referència del STA (2011) El vehículo eléctrico. Desafíos tecnológicos, 

infraestructuras y oportunidades de negocio. 

Per tal de realitzar les definicions en català de termes tecnicocientífics, adaptats 

moltes vegades d’una llengua estrangera, s’han seguit les recomanacions del 

Termcat del document “Manlleus i Calcs Lingüístics en Terminologia”, disponibles en 

www.Termcat.cat. 

CA: Criteri d’avaluació. Indicadors que permeten determinar el grau d’assoliment i 

aprenentatge dels objectius del cicle formatiu. 

CAN BUS: Controller Area Network. Protocol d’intercanvi de dades que connecta els 

diferents sistemes d’un vehicle per a intercanviar informació entre els seus 

components (sistemes antiblocatge de frens, suspensió, seguretat i confort, etc.)  

Cel·la electroquímica: Elements bàsics d’una bateria connectats entre si en els 

quals tenen lloc els processos que generen energia elèctrica. 

Condensadors d’alta capacitat: Aparell que emmagatzema energia en el seu 

interior mitjançant una sèrie de processos físics. La seva capacitat es més elevada 

que els condensadors habituals, i s’empren en VE en combinació amb les bateries 

tradicionals. 

Convertidors estàtics d’energia elèctrica: Aparells que transformen la corrent 

en els formats d’alterna o de continua.  

Consignació: Acció d’aïllar o separar una màquina respecte a la seva font 

d’energia 

CPU: Unitat central de processament o control, també anomenada centraleta. Els 

vehicles automòbils moderns utilitzen aquests sistemes per rebre dades en forma 

de senyals, generalment de sensors, fer una interpretació i enviar una resposta a 

un actuador, com pot ser el mecanisme d’inici del coixí de seguretat, els sistemes  

antibloqueig de frenada, etc. 

CFGS: Cicle formatiu de grau superior. 

CFGM: Cicle Formatiu de grau mitjà. 

Electrònica de potència: Conjunt d’aparells elèctrics, electromecànics i 

electrònics que permeten la modificació de la corrent continua de la bateria per tal 

d’adaptar-la als motors elèctrics de tracció, generalment de corrent alterna 

trifàsica. 

EPI: Equip de protecció individual. 

EVC: Elèctric Vehicle Company.  

FP: Formació professional. 
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Inversor: Aparell encarregat de gestionar la tensió subministrada al motor elèctric 

per tal d’arribar al nivell de velocitat o parell necessari comanat en funció de les 

necessitats del conductor. 

KERS: Sistemes de recuperació d’energia cinètica, en el qual el motor elèctric és 

utilitzat com a generador durant una fase de la frenada. 

LiB: Bateria d’ió liti. Les més emprades en els VE actuals a causa de la seva 

densitat energètica, tot i el preu elevat. 

Motor de combustió interna: Motor en el qual el moviment és generat per una 

reacció química al seu interior mitjançant l’adició de calor que genera una 

combustió (gasolina) o una explosió (dièsel) del combustible. 

NF: Nucli formatiu. Unitat mínima de competències on s’agrupen diferents activitats 

i continguts dintre de una unitat formativa. 

OBD: On Board Diagnosis, connector emprat en els vehicles per a diagnosticar 

avaries amb màquines o programari compatibles. 

Pila d’hidrogen: Un dispositiu què es capaç de transformar l’energia química de 

l’hidrogen juntament amb algun element oxidant en energia elèctrica, mitjançant 

una reacció electroquímica.  

RA: Resultat d’aprenentatge. Son fites pedagògiques que els estudiants han 

d’adquirir per tal de verificar que assolit les competències associades als mòduls i 

unitats formatives. 

Connector schuko: Col·loquialment es refereix a un connector normalitzat molt 

emprat en les preses de corrent. 

UF: Unitat formativa. Es l’agrupament de resultats d’aprenentatge, criteris 

d’avaluació i continguts relacionats entre ells. 

VEB: Vehicle elèctric alimentat amb bateria. 

VEH: Vehicle elèctric híbrid, equipat habitualment amb un motor de combustió 

interna com a principal element propulsor, i un motor elèctric que s’utilitza 

ocasionalment per tal de reduir el consum. També pot donar-se una configuració en 

la qual el motor de combustió interna serveix com a generador d’electricitat per tal 

de carregar les bateries, sense propulsar al vehicle. 

 

 

 

 


