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1. Introducció i context 

 

En el moment actual,  l’ensenyament està establint interès en la implementació de 

metodologies fora de les convencionals. Es cerquen formes diferents d’ensenyament i 

aprenentatge. Avui en dia les necessitats de l’ensenyament no passen res més amb 

l’assoliment d’uns coneixements de la matèria sinó la integració de l’acció competent. 

En aquest punt el canvi curricular a un plantejament de competències fa que 

metodologies com el LBD (Learning by doing) o la metodologia de l’ABP (aprenentatge 

basat en projectes) agafin més sentit. 

El context formatiu en el que es situa aquest projecte és en els cicles formatius de grau 

mitjà. Concretament a la família d’informàtica al cicle de Sistemes Microinformàtics i 

xarxes (SMX). La edat dels alumnes pot anar dels 16 als 25 anys. 

El fet d’escollir aquest curs és per què ens situa en un marc pràctic i de realització de 

la formació professional. Aquest curs te la necessitat d’integrar conceptes apressos 

que s’ensenyen en mòduls diferents que no és distancien gaire. Una necessitat que en 

un ambient laboral reflexa en la resolució de problemes normals de la branca 

informàtica. 

Factors d’observació personal en l’experiència d’aquest curs com a tutor d’una aula 

d’aquest cicle han declinat la balança per a la realització d’aquest treball. 

Factors observats com les habilitats de cerca de recursos que han demostrat els 

alumnes. En canvi s’ha observat manca de mètode de resolucions de problemes 

complexos. Els alumnes més avantatjats han assolit coneixements i respostes a 

problemes de tipologies concretes i no transversals. 

Un altre factor a destacar donat aquesta breu experiència és la baixa motivació en 

l’aprenentatge de conceptes teòrics tant generals com específics. Aquesta motivació 

cau quan l’alumne no relaciona l’aprenentatge amb un cas de necessitat. En aquest 

treball es vol tenir en compte la millora de la motivació a l’aprenentatge com a energia 

que mou el projecte. Una de les formules on he experimentat és en el repte. Destacar 

la bona rebuda que han tingut els alumnes a la inserció d’eines formatives com 

l’emprada en aquest treball: la Raspberry Pi. 

Aquest dispositiu dona a l’alumne certes possibilitats fora de les eines habituals i dona 

un sentit a l’autonomia. Aquest dispositiu, com es descriu al treball, és propietat de 

l’alumne i per tant s’estimula una implicació i responsabilitat amb ell. S’aprofita de la 

portabilitat i versatilitat per donar més sentit als projectes com a eina d’integració. 

 



  



2. Objectius del treball 

 

Aquest treball pretén explorar les possibilitats de la metodologia ABP. Es vol assolir la 

metodologia i adaptar-la a l’escenari d’un cicle formatiu de la família informàtica. Per 

aquest motiu es desenvoluparà un projecte amb intenció d’integrar quatre mòduls del 

cicle SMX: 

• M04 - Sistemes Operatius en Xarxa 

• M06 – Seguretat informàtica 

• M07 - Serveis de Xarxa 

• M08 - Aplicacions Web 

La realització d’aquest projecte pretén trobar una formula d’aprenentatge integrador. 

On aquests mòduls es vegin relacionats per a la resolució de problemes i vistos d’una 

forma transversal. Es pretén acompanyar als alumnes pel recorregut del cicle de 

l’acció completa que comporta el mètode ABP. 

Llista d’objectius dins del treball: 

• Aprenentatge autònom 

• Millora de la Implicació i motivació del alumne 

• Aprenentatge motivat en el repte. 

• Assoliment de l’aprenentatge per competències. 

• Observació per l’assessorament de l’alumne en vers la continuïtat formativa  

• Atenció a la diversitat 

 

La motivació i la implicació de l’alumne en el projecte és un dels principals objectius 

que es persegueix i determinarà el disseny del projecte. La elecció de l’eina principal de 

la pràctica, un micro ordinador, pretén determinar si insereix a la motivació de 

l’aprenentatge autònom i proactivitat de l’alumne. 

El treball adaptarà la metodologia ABP al cicle escollit. Abans de dissenyar un projecte 

global amb els quatre mòduls proposats, es realitza una prova pilot integrant dos 

mòduls en un projecte de poca durada. Es recullen dades i avaluen l’experiència.  

 

  



3. Estat de l’art 

 

Quan parlem d’ABP podem parlar d’aprenentatge basat en projectes o basat en 

problemes. Tot i ser una metodologia etiquetada com a innovadora, la seva 

implementació va començar a la dècada dels 60 a les Universitats de MacMaster 

(Canadà) i Case Western Reserve (Estats Units) [Strobel J., 2009]. Els estudiants de 

medicina havien de enfrontar-se a diferents tipus de problemes. Al mateix temps a les 

escoles d’enginyeria de Dinamarca, com la Roskide i Aalborg desenvolupen la 

metodologia basada en projectes.  

Des de llavors aquestes metodologies han sigut importades a molts països del món, 

en diferents disciplines i diferents nivells educatius. Cada cop són més centres al 

nostre país que utilitzen principalment aquesta metodologia [Educación 3.0, 2019].  

Encara així aquesta metodologia implica modificacions en el teixit docent, en el know 

how  de les escoles o inclòs depenent dels estudis pot significar la modificació de les 

aules. Per aquests i altres motius no s’ha extens més ràpidament. 

3.1. Definició de l’Aprenentatge Basat en Problemes/Projectes 

L’ABP és una mètode docent actiu centrat en l’alumne i basat en el constructivisme 

[Diego, 2012]. És actiu i centrat en l’alumne a raó que és ell qui ha de realitzar el camí i 

aplicar les eines per aconseguir la resolució al problema o l’objectiu del projecte que es 

demana. Es una metodologia que treballa en tot moment competències en l’alumne. 

El constructivisme és una ideologia que prové de la psicologia. S’afirma que una 

persona és el més aviat una construcció pròpia que va evolucionant cada dia com a 

resultat de la interacció del ambient que el rodeja i les seves pròpies disposicions 

internes. Per aquest motiu la educació basada en el constructivisme implica que 

l’alumne ha d’experimentar, cometre errors i resoldre problemes. Es considera que 

cometre errors forma part de l’aprenentatge.  

Les definicions més concretes canvien segons qui i quan es defineixen. Segons  

[Maudlsey, 1999] quan ens referim a ABP ens referim al dos tipus, tant basat en 

projectes com basat en problemes. Tots dos mètodes conformen una estratègia igual, 

la resolució i obtenció d’un objectiu. 

[Barrows, 2002] defineix que aquesta estratègia docent ha d’estar formada per les 

següents característiques: 

• Es plantegen problemes no gaire estructurats i no resolts de manera que els 

estudiant no només ha d’esbrinar sobre la causa del problema, sinó que ha de 

solucionar-lo. 

• Un enfocament centrat en els estudiants on ells determinen què necessiten 

aprendre. L’aprenentatge depèn dels principals problemes que té el 

plantejament. Els alumnes han de veure que no tenen el coneixement 

necessari i l’han d’adquirir durant el projecte. 



• El paper del professor és el de facilitador i tutors, han d’orientar als alumnes en 

les preguntes que els portin a coneixements per les resolucions necessàries. 

• És important l’autenticitat del problema i la seva aproximació al món real. 

Seguint aquesta definició entenem que aquest aprenentatge es basa en la elaboració 

d’un projecte adequat al nivell de coneixements i habilitats de l’alumne. El nivell que ha 

de tenir l’alumne fa referencia a un nivell suficient per començar el projecte i no el 

nivell per a passar el projecte, si fos així no es distingiria gaire de una avaluació formal. 

Aquest desenvolupament es realitza normalment en grup. El professor te que tenir el 

projecte analitzat i assegurar-se que els alumnes tenen tot el material necessari per 

desenvolupar el projecte, ensenyarà certs conceptes previs i proposa el problema o 

projecte a resoldre. És l’alumne qui adquireix nous coneixements i habilitats 

necessaris. El docent s’encarregarà d’orientar al grup cap a la solució del projecte. 

Els objectius que es planteja assolir un ABP segons [Barrows (1986)]: 

• Estructuració dels coneixements per utilitzar-los en el seu context 

• Procurar l’aprenentatge de raonament contextualitzat a l’especialitat. 

• Fomentar i desenvolupar l’autoaprenentatge. 

• Motivació per l’aprenentatge a través del repte i el desafiament. 

Una versió més actual dels objectius de l’ABP proposada per [Biggs (2005)] afegeix la 

capacitat de treballar en grup. Implica que els estudiants desenvolupin habilitats 

comunicatives, confrontació d’idees i gestió dels recursos humans. 

3.2. Comparació de l’aprenentatge basat en problemes i 

aprenentatge basat en projectes 

Certament les dues metodologies disten molt poc l’una de l’altre. Les dues tenen com 

objectiu la implicació de l’alumne per resoldre problemes autèntics per millorar el seu 

aprenentatge.  Els projectes i els problemes (tot i la guia del professor) han de ser 

oberts, que permetin l’aportació de diferents camins o solucions. En els dos mètodes, 

tant el rol del professor com el de l’alumne canvien, l’alumne passa a ser protagonista i 

el professor un facilitador de recursos, observador i guia. 

Les diferencies entre resolució de problemes i realització de projectes són poques però 

importants: 

• Duració i complexitat: 

o Els problemes proposats no són excessivament complexos, implica 

poques o cap explicació prèvia per obtenir coneixements necessaris per 

a la resolució d’aquest. La durada de la resolució pot variar, però 

difícilment serà tan llarga com un projecte. 

o Els projectes plantejats tenen una certa complexitat i necessiten que 

s’imparteixin de certs coneixements abans i durant els seu 

desenvolupament. Aquests requereixen més temps per ser realitzats. 

• Objectiu docent: 



o L’aprenentatge basat en problemes es centra en el mètode de 

resolució. 

o Quan parlem de projectes l’objectiu es focalitza en el producte final i per 

tant en el treball que es realitza. 

• La base d’aprenentatge: 

o Basat en problemes es basa en la recerca dels coneixements 

necessaris per resoldre el problema. 

o Els projectes es basa en coneixements previs, cerca de nous 

coneixements i la seva posada en pràctica. 

Vistos els dos mètodes, podem parlar d’un tercer: Aprenentatge Basat en Reptes. El 

seu origen prové de l’Aprenentatge Vivencial que dona a l’alumne la possibilitat 

d’aplicar l’aprés a problemes en situacions reals. Són ells mateixos qui descobreixen, 

proven solucions i col·laboren amb altres estudiants dins d’un mateix context [Moore, 

2013].  

En comparació amb les dos metodologies anteriors s’ha de destacar que en aquest 

cas cal trobar la solució més adequada al repte proposat, però no caldria la seva 

implementació. Es necessari una solució en forma d’acció concreta. El professor en 

aquesta cas te el rol de co-investigador, dissenyador o també la figura de preparador o 

“entrenador”. 

3.3. L’ensenyament convencional i l’ABP 

 Definim ensenyament convencional com la metodologia docent on el professor és 

l’autoritat en la matèria que imparteix classes magistrals amb traspàs del coneixement 

oral i visual. Es complementa amb realització d’exercicis i problemes acotats poques 

vegades obert a més d’una solució. Els sistema d’avaluació pot ser a través de proves 

i realització d’exercicis. Seguint aquest mètode recau en el professor el nivell de 

profunditat del coneixement de la matèria que es vol realitzar. Els alumnes han de 

seguir les pautes donades. Podem dir que la classe gira al voltant del professor. 

L’alumne és tractat com un recipient buit disponible per omplir d’informació. Aquest fet 

dona que la comunicació és unidireccional. El progrés i el treball realitzat per de 

l’estudiant és individual en un ambient competitiu. Res més hi ha un únic avaluador 

d’aquesta feina i progrés: el professor. 

Segons la comparació realitzada per Samford(2005), en les metodologies basades en 

projectes, problemes o reptes el professor és el facilitador de coneixement, un guia i 

assessor del treball que s’està realitzant. Els alumnes son responsables d’aprendre i 

gestionen la relació amb el professor. El mateix professor dissenya els problemes, 

projectes o reptes que tindran solucions obertes. Poden haver més d’una solució 

correcta, o funcional, i també pot haver més d’un camí per arribar en ella. El paper de 

guia serveix per poder ajudar als alumnes a realitzar preguntes, trobar problemes i 

inconvenients, descobrir altres vies i arribar a decisions efectives.  

L’alumne es vist i tractat com a individus capaços de d’aprendre per el seu compte. 

Treballarà en grup, sent part activa  i col·laboradora de les decisions per resoldre els 



problemes. El grup aplicarà la suma de coneixement adquirit i l’aplicarà al repte 

proposat. Són els alumnes qui determinen quins recursos necessiten i el professor els 

hi proporciona. 

L’avaluació es realitza durant el procés i al final del projecte. Es fa servir una avaluació 

integral. El professor es parta avaluadora, però són també el propis alumnes que 

s’avaluen entre ells. 

 

3.4. Inconvenients de l’ABP 

Tal i com em vist aquest plantejament desmunta la rigidesa amb la qual estan fetes 

fins ara les classes. El canvi de paradigma on l’alumne és el centre actiu del mètode 

significa que en part és l’alumne qui posa el ritme o profunditat del coneixement a 

aplicar. Hi poden haver estratègies que ho minimitzin. Tot i així simbolitza un canvi 

bastant costós en una docència amb quantitat d’alumnes per aula important. 

Segons les monografies de [Cruzat (2008)] els principals inconvenients són: 

• Alts costos humans de transició per què s’han de canviar responsabilitats, on el 

professorat ha d’adquirir capacitat de treball en grup i adquirir capacitat 

d’anàlisi grupal. 

• Inversió alta del temps per la preparació de problemes, materials i eines 

d’avaluació. 

• Cal una modificació curricular per donar sentit a aquesta forma de donar 

classe. S’hauria de determinar la profunditat del coneixement al que es pot 

assolir tot seguint una punt de vista interdisciplinari. 

• Els coneixements són menys sistèmics 

• Pèrdua del control exhaustiu sobre la profunditat dels coneixements absorbits 

per l’alumne. 

A nivell institucional, el propi centre haurà de prestar recursos i estar disposat a 

realitzar certes modificacions. Es comú en aules on es realitza l’ABP la presencia de 

més d’un professor. Cadascú tindrà especialitats diferents per poder atendre al 

alumnes amb el moment del projecte en el que estan. També s’ha de tenir en compte, 

que el fet de treballar en grups les disposicions clàssiques de les classes necessiten 

adaptar-se per aquest tipus de feina. 

Tal com hem comentat abans, el protagonista d’aquesta metodologia és l’alumne, tot i 

ser treball grupal és important l’atenció donada a classe per part dels docents. En 

centres amb aules amb un elevat nombre d’alumnes poden tenir problemes per assistir 

a cada grup com cal. En aquest factor és un dels motius del canvi de responsabilitats 

que amb els mètodes convencionals no eren necessaris. 

 



3.5. El procés de treball amb ABP 

Les formes de treballar els problemes o projectes poden ser diferents segons la variant 

escollida. Un punt fort de la forma de treballar és que es molt adaptable a l’especialitat 

que es treballa o nivell d’alumnat que ha d’afrontar el repte. A continuació s’exposa 

tres formes de treballar per projectes. 

3.5.1. El model de Maastricht 

Aquesta modalitat és la original treballada a les facultats de medicina de EEUU. S’ha 

de tenir en compte que aquesta variant està creada per a impartir a classes amb un 

nombre baix d’alumnes entre 20 i 40 alumnes. Es treballa sobre problemes concrets 

plantejats per el docent, i grups d’entre 5 a 10 estudiants. Un cop exposat el problema 

es realitza una fase d’estudi individual amb la finalitat de redacta un informe. Hi ha una 

fase de posada en comú del estudi realitzat i el grup decideix quina és la conclusió a 

exposar a tota la classe. 

Per concretar els passos són 7: 

1. Lectura i plantejament del problema o cas. S’identifiquen els conceptes destacats 

amb els que es treballarà. 

2. Síntesi dels problemes a resoldre. 

3. Anàlisi dels problemes, idees i solucions possibles. 

4. Organització de les idees amb el grup. Identificació de paraules i conceptes que 

s’entenen. 

5. Priorització i distribució dels objectius i necessitats de l’aprenentatge. S’assignen 

tasques per realitzar individualment. 

6. Estudi individual de les tasques marcades en el pas 5. 

7. Posada en comú i recopilació de la informació en el grup. El grup debat la millor 

solució i la planteja a classe. Es comprova que tots els objectius s’han assolit. 

 



 

Il·lustració 1- Procés de treball d'ABP segons Maastrich 

 

El problema d’aquest mètode és que el docent ha de tenir una alta disponibilitat per fer 

el seguiment dels grups. Per això es realitza en classes petites o l’ideal és un total de 

20 alumnes. 
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3.5.2. El model oriental per 60 alumnes 

A La universitat politècnica de Hong Kong, Lai i Chuen (Lai, 2002) es realitza la 

variació del model anglosaxó. Les set passes es distribueixen en quatre fases. Per 

mirar de realitzar la metodologia amb un màxim de 60 alumnes, la primera fase te lloc 

amb tota la classe. És la segona fase que es treballa amb els grups petits. 

1. Primera fase:  es realitza amb tota la classe. Es creen els grups de treball de 5 

persones. S’exposen el tres passos que es seguiran en aquesta fase: 

1.1. Pas 1: identificació dels fets i paraules claus del problema. Determinació dels 

fets més importants. 

1.2. Pas 2: definició del tipus de problema. 

1.3. Pas 3:  justificació de les decisions. Es rep un feedback de les respostes i 

decisions que pren el grup. 

2. Segona fase: acció tutorial a cada grup amb acta de la reunió. El tutor dona una 

guia més acurada sobre el treball del grup. Es realitzen dos fases: 

2.1. Pas 4: identificar els objectius d’aprenentatge. 

2.2. Pas 5: establir tasques i distribució d’aquestes entre els participants del grup. 

3. Fase 3: treball individual i desenvolupament en grup. Es realitzen les tasques 

individuals i es porten al grup per fer posada en comú. El realitza un informe 

presentant conclusions als professors. 

4. Fase 4: posada en comú a classe. S’exposen oralment les conclusions de tots els 

grups davant la classe. Els professors aporten informacions rellevants i la resta 

d’alumnes fan preguntes i objeccions. 

La gran diferencia vers el model tradicional és la separació de tasques en les dos 

primeres fases. És en aquest punt on s’optimitzen passos que es donen a la classe 

sencera i es centre l’atenció més individualitzada a la segona fase. 

 

3.5.3. El model d’ABP 4x4 

El model anglosaxó i oriental estan pensats per alumnes acostumats a mètodes actius 

a l’aula i amb un disciplina per al treball i l’estudi en grup. El model ABP 4x4 sorgeix a 

Alcalà d’Henares per adaptar-se a alumnes amb característiques a les dels estudiants 

Espanyols. Segons [Prieto (2008)]  els alumnes on s’apliquen les altres dos variants 

han realitzat una formació en grup i estan més acostumats a les exposicions orals des 

de l’educació primària. En canvi, els alumnes al nostre país es reticent a les 

exposicions orals, els hi costa adaptar-se a normes noves i reticents als treballs en 

grups. 

Per tant es necessari treballar amb grups més petits i amb més seguiment. Segons 

l’experiència de [Prieto (2008)] els grups superiors a més de 6 persones no funcionen 

eficaçment. 

Per tal d’adaptar-se l’ABP 4x4 crea la variació basada en quatre escenaris de treball i 

quatre fases. Les quatre fases són: 



• Fase d’anàlisi 

• Fase d’investigació i recerca 

• Fase de resolució 

• Fase d’avaluació 

Els quatre escenaris són: 

• Tota la classe: 

o Es realitza una formació prèvia per donar autonomia a l’alumne 

o Es realitza la comunicació global 

o Es fa la dissertació i discussió de les solucions al final del projecte. 

• Treball en grup:  

o Treball sense tutoria. 

o Treball amb major càrrega de feina pels alumnes. 

• Treball individual:  

o Treball de recerca 

• Tutoria en grup: 

o Es posa en comú amb el professor la feina realitzada i les decisions 

presses. 

o Moment de major cost en temps per al professorat. 

[Prieto (2008)] assegura que es poden impartir projectes de 80 a 120 alumnes. Sembla 

el punt fort d’aquesta modalitat d’ABP. En canvi es proposa donar especial importància 

a les tutories i que aquestes siguin molt ben estructurades i ordenades. Donat que són 

grups petits, l’ABP 4x4 te un elevat cost en hores del cos docent. S’ha d’afegir les 

formacions prèvies al projecte que el docent ha d’impartir al inici del projecte. 

  



4. Metodologia ABP: adaptació i planificació 

 

Aquest apartat pretén donar una justificació del valor que pot tenir aquesta 

metodologia en cursos de formació professional i en concret de grau mitjà. S’ha posat 

en valor les avantatges i objectius que aporta l’ABP per estudis Universitaris on el 

coneixement teòric és molt ampli. 

4.1.  Justificació de la metodologia en un CFGM 

Les classes impartides en un Cicle Formatiu de grau mitjà tenen estudiants amb un 

rang d’edat d’entre els 16 i els 20 anys (aproximadament). La gran majoria més a prop 

dels 16 anys. Es ampli el ventall de raons pels que els estudiants inicien aquesta 

formació. Molts d’aquests alumnes no volen o no poden continuar amb estudis no 

especialitzats o amb una formació de coneixement teòric molt amplia. Tenen 

preferència per un sistema més tècnic i un aprenentatge més pràctic. 

En aquest rang d’edat ens trobem a les aules estudiants amb gran capacitat per la 

distracció i la no concentració. Es viu en un moment d’immediatesa i d’estímuls molt 

ràpids. Captar l’atenció cap una activitat o classe magistral pot ser un repte per el 

professor. 

A l’actualitat on el EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) proposa a tota Europa 

la organització de la docència en mòduls i matèries que integrin conjunts 

d’assignatures o parts d’elles [Riesco, 2008]. Demanen un treball molt més transversal 

posant en comú diferents àmbits. Per tal d’afavorir el salt de la formació a la vida 

laboral també es recomana la formació altament lligada a les competències personals i 

professionals. En totes dues característiques, la metodologia ABP encaixa 

perfectament. Amb ABP s’adquireixen competències enfocats en problemes reals i 

professionals.  

En l’àmbit estatal es pot consultar la llei orgànica de 8/2019, del 9 de Desembre, 

l’article 40, fa referencia a les millores educatives on estipula: 

“La Formació Professional en el sistema educatiu contribuirà al fet que l'alumnat 

aconsegueixi els resultats d'aprenentatge que li permetin : 

• Desenvolupar les competències pròpies de cada títol de formació professional. 

• Comprendre l'organització i les característiques del sector productiu 

corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional.  

• Conèixer la legislació laboral i els drets i obligacions que es deriven de les 

relacions laborals.  

• Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com formar-se en la 

prevenció de conflictes i en la resolució pacífica dels mateixos en tots els 

àmbits de la vida personal, familiar i social, amb especial atenció a la prevenció 

de la violència de gènere .  



• Fomentar la igualtat efectiva d'oportunitats entre homes i dones, així com de les 

persones amb discapacitat, per accedir a una formació que permeti tot tipus 

d'opcions professionals i l'exercici d'aquestes.  

• Treballar en condicions de seguretat i salut, així com prevenir els possibles 

riscos derivats del treball.  

• Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i 

adaptacions a l'evolució dels processos productius i al canvi social.” 

Amb l’ABP escau a mida en la referencia anterior per què l’alumne resol per si mateix 

un problema i es capaç de crear un producte estimula la motivació, satisfacció i la 

seguretat per afrontar nous reptes. Ajuda a donar sentit tot l’aprés prèviament. 

L’alumne haurà d’aprendre a ser responsable en vers ells i el seu grup. 

 

4.1.1. Justificació de la implementació a segon curs 

Els alumnes que han arribat a segon curs del cicle formatiu han assolit un mínim de 

coneixements i tenen un bagatge com a informàtics mínim per poder explorar per ells 

mateixos. Aquesta base vindrà donada, segurament, per mòduls com: 

• Muntatge i manteniment d’equip 

• Sistemes operatius monoestació 

• Aplicacions informàtiques 

• Xarxes locals 

Aquests mòduls representen el ABC de la informàtica. El coneixement que aporta 

permet a l’estudiant desenvolupar-se amb certa soltesa per un sistema operatiu o 

realitzar un petita instal·lació de xarxa local de comunicació. L’alumne hauria 

traspassat la barrera del desconeixement enfront la màquina i hauria de ser capaç de 

realitzar configuracions senzilles i recerca de recursos bàsics. 

Depenen del centre i la voluntat de l’alumne segurament alguns hauran començat les 

pràctiques en empresa. Aquest fet aproparà la metodologia de l’ABP amb l’ambient 

laboral que està vivint l’alumne. 

A segon curs es necessari un enfocament pràctic i basat en l’autoaprenentatge com 

assaig del salt a la vida laboral. Es precisament a la família d’informàtica que les 

competències d’autonomia agafen més importància. L’alumne haurà d’aprendre a 

adaptar-se constantment i aprendre sense para en un ambient de permanent canvi i 

evolució. La informàtica és una professió que te novetats importants any rere any. Per 

aquest motiu el desenvolupament de projectes té molt sentit. El grup no solament 

desenvolupa un producte sinó que adquireix coneixement i desenvolupa habilitats de 

recerca. Eina essencial per al adaptació a les innovacions que s’imposen a cada canvi 

tecnològic. Es per això que és més important adquirir destreses i habilitats per resoldre 

nous problemes que l’acumulació de coneixements. 



4.2. Analogia i adaptació al CFGM 

El principi de realització de projectes pot tenir en comú la realització de pràctiques dels 

diferents mòduls. El punt d’unió sol ser que les pràctiques presentades van lligades a 

objectius en forma de producte o de creació d’aquests. Tot i això no són properes les 

metodologies impartides i l’ABP. Els problemes proposats són acotats i amb poques 

variacions en les seves solucions, es realitzen individualment i poques vegades les 

solucions són posades a debat per la classe.  

Tot i que a l’escola s’hi ha realitzat en varies ocasions l’ABP, s’ha realitzat en un àmbit 

petit i amb un sol mòdul. Actualment no hi know how de la implantació d’aquesta 

metodologia en el departament d’Informàtica. 

Com  es pretén potenciar els valors de transversabilitat de la metodologia. Però tant el 

centre, professors i com l’alumnat no han experimentat amb el mètode, s’optarà per 

una adaptació basada en el model de procés d’adaptació i procés de millora de 

[Deming (1986)].  

Aquest procés d’adaptació es basa en una espiral de millora continua on: 

• es planifica: el projecte ABP 

• s’actua: desenvolupament del projecte 

• s’avalua: recull de mostres i resultats 

•  es reflexiona: extracció de conclusions i possibles millores. 

S’adopta la decisió de fer la implantació en dos fases: 

• Projecte 1: Prova pilot amb la participació de dos mòduls professionals amb un 

UF.  

• Projecte 2: implantació amb la participació dels quatre mòduls professionals de 

segon curs durant una UF. 

D’aquesta forma a la prova pilot, la dedicació és tan sols de dos professors i dos 

mòduls. L’acotació ajudarà a poder experimentar amb la presa de decisions i el seu 

desenvolupament. Amb el recull de conclusions i millores es poden establir les bases 

per al desenvolupament del projecte 2. 

4.2.1. Context del centre 

L'Institut Escola del Treball, es troba al centre de la ciutat de Barcelona, al districte de 

l'Eixample dins el recinte conegut com l'Escola Industrial. Dins el Recinte de l'Escola 

Industrial, hi ha ubicades diverses institucions educatives, per exemple; l'Escola 

Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial, l'Escola Universitària de Relacions 

Públiques, l'Escola d'Arts i Oficis "Escola del Treball", l'Escola d'Adults "Can Batlló", 

l'Institut Fotogràfic de Catalunya i la Residència Universitària "Ramon Llull". Entre totes 

aquestes dependències educatives, dins el recinte, conformen un campus universitari i 

/ o d'estudiants al voltant de 8.000 alumnes, que conviuen diàriament en aquest espai. 

El Recinte és obert i per tant els estudiants tenen lliure accés d'entrada i de circulació, 



tal com ha de correspondre a alumnes adults. L'Escola es troba ben comunicada per 

metro, autobusos, i per l'estació de ferrocarrils de Sants. 

L'Escola del Treball de Barcelona disposa d'una completa oferta educativa, que inclou 

Cicles Formatius de Grau Superior, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Batxillerat, Curs 

d'accés a grau superior, Tècnic esportiu en futbol i PFI (Programa de formació i 

inserció). Tots junts sumen un total de 44 especialitats. 

El centre es nodreix d'alumnes procedents de tota la ciutat, de manera molt 

homogènia entre els seus districtes. Un percentatge, al voltant del 38%, són alumnes 

procedents de poblacions dels voltants de Barcelona. Els alumnes que volen cursar 

cicles formatius provenen indistintament de centres públics i privats. Hi ha una 

tendència creixent d'alumnes de CFGS que prèviament han estat matriculats a la 

Universitat. 

L'extracte socioeconòmic i el nivell acadèmic és, en general, variable, si bé sol ser 

inferior a l'alumnat que prové de la Prova d'Accés. 

Pel que fa al perfil per edats dels alumnes la majoria són majors d'edat. Pel que fa al 

gènere en l'elecció de les especialitats, encara hi ha estereotips arrelats entre oficis 

considerats d'homes i de dones. Hi ha un percentatge força significatiu d'alumnes que 

continuen estudiant, bé en un altre cicles de grau mitjà, o de grau superior, alguns 

després d'haver realitzat el curs preparatori i / o la prova d'accés corresponent. Cal dir 

que molts de grau superior opten per continuar estudis universitaris. 

A més a més l’escola es defineix com a inclusiva per tant dona una atenció a la 

diversitat. Hi ha atenció a alumnes amb necessitats educatives especials com: 

• Asperger 

• Trastorn de la conducta límit 

• TDA 

• Dislèxia 

• Invidència 

 

4.2.2. Principis adaptats al CFGM 

4.2.2.1. Els coneixements previs 

En aquest punt els alumnes es troben a segon curs i les nocions bàsiques estàn 

assolides. Durant el curs la metodologia impartida serà la convencional fins arribar a 

l’inici del projecte. En aquest temps l’alumne s’haurà familiaritzat amb cadascuna de 

les matèries dels diferents mòduls i comprendrà els seus objectius.  

Tot i així, donat que el mètode ho permet, es realitzaran certes classes magistrals 

d’introducció en punts estratègics el professor especialitzat cregui convenient. 



4.2.2.2. La recerca i la realització pràctica com eix central 

Donat un enunciat on es proposa el projecte i donat per sentit que l’assoliment dels 

coneixements previs es donarà especial enfasis en l’obtenció d’informació i realització 

de recerca.  

Es de vital importància encoratjar als alumnes a explorar documentació que es troba 

en Anglès. Facilitar eines àgils de traducció o tècniques de compressió enfocades al 

llenguatge tècnic serà un dels papers fonamentals del professors. 

4.2.2.3. La motivació de l’alumne: l’autoaprenentatge integral 

El plantejament del projecte serà donat com un repte. Es pretén aconseguir-ho amb un 

enunciat amb requisits específics, però amb possibilitats de desenvolupament i 

realització molt obertes. 

La presa de decisions queda en mans del grup. El grup escollirà quina configuració pot 

ser la millor donant importància a unes característiques o unes altres. En la elecció pot 

residir part de la motivació. Un grup pot optar per crear un sistema més robust i 

preparat per incidències i un altre grup pot optar per l’optimització i velocitat.  

Un cop el grup a analitzat els requisits i realitzada la presa de decisions es reparteixen 

les tasques per dur-les a terme de manera individual. 

4.2.2.4. La cooperació i difusió de coneixement entre alumnes 

La cooperació entre els integrants dels grups i la transferència de coneixements en el 

grup és clau per l’enfortiment del projecte.  Estarà permesa la cooperació en les 

tasques repartides. D’aquesta forma es vol donar empenta en aquells punts on 

l’individu s’estanca. També es fa participar a la resta del grup i  sorgeix un dels punts 

de difusió de coneixements. 

Com a part de les directrius que els professors han de donar, la de transferir el 

coneixement entre els integrants del grup serà vital. Les rubriques recullen una nota 

global del grup, i per tant els desconeixement absolut sobre alguns dels resultats 

d’aprenentatge al final del projecte pot influir negativament a la nota grupal. 

4.2.2.5. En què es diferencia del projecte final del curs? 

La pregunta pot sorgir a arrel de la similitud de la realització del projecte de síntesi 

amb l’ABP. Totes dues realitzen un projecte, però hi ha diferencies substancials. 

El paper del professor es diferencia del tipus d’assessorament i necessitat. El projecte 

es pot realitzar sense la intervenció del professor, en canvi, a l’ABP el professor és un 

guia i es necessari la interacció amb el grup. També, amb l’ABP, el treball docent cau 

en la preparació del projecte. Tot el contrari del projecte de síntesi on el treball es 

realitza al final. 



Tot i tenir objectius a assolir, els projectes de síntesi són tancats i amb objectius clars. 

És a l’ABP on els projectes són oberts deixen eleccions per prendre i l’alumne 

determinarà el resultat. 

4.2.3. Atenció a la diversitat  

Per donar sentit a l’atenció, [Juan (2014)] planteja la necessitat de cercar recursos  per 

tal de realitzar les següents millores: 

• Millora de la cohesió: és té en compte la diversitat sociocultural de les aules. Es 

cerca donar millor acollida i integració total. 

• Millora dels resultats acadèmics 

• La satisfacció dels alumnes: que tots tinguin el temps necessari per assolir 

continguts treballats. 

Torna a ser [Juan (2014)] que afirma que els treball cooperatius ajuden a la cohesió 

dels individus. Donen l’oportunitat a treballar i aprendre tots junts tot i la diversitat de 

nivell i cultura. D’aquesta forma es dona l’oportunitat de conèixer entre ells. L’ajut, 

empenta i motivació del grup ajuda en aquells que requereixen més temps o més 

practica. 

El fet del repartiment de tasques ajuda a que els alumnes trobin activitats que 

encaixen més amb el seus interessos. A l’actuar d’aquesta forma i realitzar tasques 

per el grup es dinamitza la cohesió i la confiança entre els integrants.   

 

4.2.4. Inclusió de les competències bàsiques 

Tal com s’ha esmentat a l’apartat 4.1 Justificació de la metodologia en un CFGM les 

competències bàsiques dels cicles formatius tenen cabuda en la metodologia 

proposada. 

A continuació s’enumeren les competències bàsiques donades al DECRET 193/2013, 

de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de 

sistemes microinformàtics i xarxes.: 

a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant-ne la documentació tècnica 

associada i organitzant els recursos necessaris.  

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant-ne el funcionament en 

condicions de qualitat i seguretat.  

c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, assegurant-ne el funcionament 

en condicions de qualitat i seguretat.  



d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva 

connexió amb xarxes d’àrea extensa, canalitzant a un nivell superior els supòsits que 

així ho requereixin.  

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió 

a xarxes públiques, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i 

seguretat.  

f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius 

compartits en un entorn de xarxa local, atenent les necessitats i requeriments 

especificats.  

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 

localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament. 

h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i 

ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema en condicions de 

qualitat i seguretat.  

i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant 

fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la 

informació.  

j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 

reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client.  

k) Elaborar pressupostos de sistemes a mida complint els requeriments del client.  

l) Assessorar i assistir el client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que ho 

requereixin per trobar solucions adequades a les necessitats d’aquest.  

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades en l’entorn de treball.  

n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector 

informàtic.  

o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en 

cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin. 

 p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en 

les intervencions realitzades.  

q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 

actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 



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

tecnològics i organitzatius en els processos productius.  

s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i 

procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència.  

t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions 

laborals, d’acord amb la legislació vigent.  

u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, 

autoocupació i aprenentatge. 

v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, 

planificació de la producció i comercialització.  

x) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud 

crítica i responsable.  

y) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions 

bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic. 

Queden incloses ja per definició de la metodologia i la definició del treball 

desenvolupat fins al moment les competències referides a les lletres que van de la “q” 

a la “y”. 

En el desenvolupament dels dos projectes es podran trobar implícits les competències 

corresponents a instal·lacions, manteniment i optimització de sistemes. Els referits a la 

determinació de seguretat física i lògica com també a aquelles referides a les xarxes. 

4.3. Estratègia del disseny del problema i enunciat 

Per establir l’estratègia a seguir amb la metodologia es determinen objectius amb els 

que treballar que marcaran el rumb dels projectes.  

Els objectius de cara a l’alumne són: 

• Implicació de tots els resultats d’aprenentatge escollits per al projecte. 

• Autonomia per part de l’alumne en la selecció, instal·lació, configuració i 

manteniment dels sistemes i eines necessàries per dur a terme el projecte. 

• Cercar la cohesió de grup mitjançant el treball cooperatiu i l’estimulació de les 

aptituds personals, socials i afectives dels alumnes. 

• Guiar a l’alumne a trobar la utilitat i posar en pràctica als coneixements 

adquirits prèviament. 

• Conscienciar a l’alumne de l’anàlisi previ per tal d’adquirir i gestionar els 

recursos necessaris per resoldre problemes. 



• Motivar l’esperit emprenedor i pro-actiu per afavorir la recerca i la implantació 

de millores. Es cerca que l’alumne desenvolupi més enllà dels requisits donats 

a l’enunciat del projecte. 

 

Donat que s’ha atribuït un procés d’implantació de millora comentat al apartat 4.2. 

Analogia i adaptació al CFGM, és rellevant donar un llistat d’objectius de cara als 

docents. Aquests són: 

• Pràctica de l’anàlisi i l’observació grupal 

• Pràctica del nou rol com a docent 

• Desenvolupar la capacitat de prevenció de conductes disruptives o no 

favorables per a l’evolució positiva dels grups 

• Atenció a l’adaptació a la diversitat 

• Realització del material docent adient per al desenvolupament del projecte 

• Gestió dels recursos físics, digitals i humans per a la realització del projecte 

• Recol·lecció de dades i experiències per a la posada en comú amb la resta de 

companys a la fase 2 de la implementació de l’ABP. 

• Realització de propostes de millora en les dos fases d’implementació. 

Donats els objectius estratègics,  s’enumera un ordre d’acció per dissenyar el projecte: 

• Pluja d’idees entre els docents implicats. Selecció de les millors idees. 

• Estudi de les unitats formatives dels mòduls que participaran. Posada en comú 

dels RA que coincideixen amb les idees seleccionades. 

• Llistat dels continguts i Ra que formaran part del projecte. 

• Reconducció de la idea de projecte segons la totalitat dels RA escollits (si és 

necessari). 

• Disseny de l’avaluació 

• Temporització del desenvolupament. 

• Elaboració de l’enunciat. Posada en escena del projecte vers una necessitat 

real o semblant a requisits d’un projecte proper a l’experiència laboral. 

A raó del context i les justificacions esmentades anteriorment s’opta per la implantació 

d’un ABP 4x4. Dona encaix perfecte a les característiques de l’alumnat. La formació de 

grups de treball es farà en grups de 3 a 4 persones. 

4.4. Avaluació ABP en CFGM 

La finalitat d’aquest mètode és l’avaluació com s’han adquirit les competències 

treballades a classe. Donades les característiques d’implementació on es té en compte 

el procés sencer de manera integral s’avalua: 

• El projecte 

• El cos docent implicat 



• Els alumnes 

Aquestes avaluacions es realitzen de forma continua i en al finalitzar el projecte. 

4.4.1. Mètodes d’avaluació 

El projecte tindrà una avaluació continua de forma observacional sobre el caràcter 

general de la classe vers els diferents elements i materials. S’ha de tenir en compte el 

progrés dels grups, si la dificultat és massa alta o baixa, si el material i l’enunciat són 

entenedors... 

L’avaluació a la finalització del projecte es durà a terme en retrospectiva i amb l’estudi 

dels resultats dels treballs dels alumnes. Serà el reflex de si s’ha treballat prou tots els 

RA o si s’han treballat suficient els continguts. 

Per a l’avaluació continua del cos docent implicat es realitzarà mitjançant l’observació 

entre els companys i l’autoavaluació. Es tindran en compte conceptes com el guiatge 

dels alumnes, resolució de dubtes i l’entesa del projecte. L’avaluació final del treball 

docent es realitzarà mitjançant enquesta amb els alumnes. 

L’avaluació de l’alumnat es farà en grup. No hi hauran notes individuals. D’aquesta 

forma s’espera estimular la cooperació de tot el grup.  

Assenyalar que les conductes negatives i disruptives d’un sol alumne s’estudiaran per 

part del professorat i es podria procedir a una reconducció de la situació o en cas 

extrem una avaluació diferenciada del grup. 

La forma d’avaluació serà sumativa en forma de rubriques com a instruments 

d’avaluació. 

El grup serà avaluat durant el projecte amb seguiments i entrevistes puntuals. També 

s’avalua de forma continua a través de l’observació per part del cos docent es fa el 

seguiment individual dels alumnes. S’ha de subratllar que el seguiment es grupal, però 

l’atenció és individual. El nivell d’un alumne afecta a l’avaluació del grup.  

L’avaluació grupal i continua ve determina per la nota de la graella de seguiment 

adaptada al procés del projecte.  
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Taula 1 - Graella de seguiment setmana per l'avaluació continua d'ABP. [Villareal (2018)] 

 

L’avaluació final del projecte serà el sumatori de les co-avaluacions i les avaluacions 

dels docents. La primera es realitzarà amb la presentació del projecte resultant davant 

tota la classe. La segona tindrà en compte la presentació, la documentació aportada i 

l’entrevista al grup. 

Per a l’agilització de les avaluacions i co-avaluacions s’utilitzarà l’eina CO-RUBRICS 

creada per el docent Jaume Feliu. Donades les rubriques genera formularis digitals 

que s’envien a tots els participants. La mateixa eina, un cop configurada, calcula la 

nota. 

Es realitzarà una nota global de tot el projecte per donar sentit de conjunt als esforços 

del grup. El càlcul total del projecte serà la suma ponderada de les diferents parts: 

TotalProjecte =   0.5 · NotaFinalProjecte + 0.4 · AvaluacióContinua + 0.1 · CoAvaluació 

Tot i el càlcul global, a través de la classificació de RA a les rubriques es ponderarà i 

es calcularà la nota de cada mòdul.  



 

5. Aplicació prova pilot amb dos mòduls 

5.1. Propòsit de la prova 

En aquesta fase de la implementació es vol aproximar la metodologia als professors i 

recollir l’experiència de cara a desenvolupar un projecte més complert. S’ha optat per 

la prova amb dos mòduls per determinar el valor del mètode amb coneixements 

transversals. La prova no adquiriria el mateix valor realitzant-se en un sol mòdul, tot i 

ser la versió més senzilla. 

Els dos professors vinculats han realitzat una formació sobre l’ABP a càrrec del grup 

de treball Innova FP. S’ha determinat posar a proba el coneixement adquirit i 

determinar la viabilitat al cicle formatius de Sistemes Microinformàtics i xarxes on 

imparteixen classe. 

Els mòduls implicats són M06 – Seguretat informàtica i M07 – Serveis de xarxa. 

 

 

5.2. Context curricular del moment de la prova 

La programació del projecte s’ha calenderitzat per a les últimes setmanes abans del 

projecte de síntesi. D’aquesta manera alumnes i professors es coneixen i s’han trencat 

la barrera que es genera a un inici de curs. Els professors ja coneixen els patrons de 

conducte dels alumnes i poden preveure comportaments negatius per al projecte. 

Amb accions tutorials anteriors s’han fet canvis de lloc per tal de millorar el rendiment. 

Aquests canvis han sigut positius. En el moment de començar el projecte la classe 

està més equilibrada. La disposició és de tres alumnes per taula. Es pren la decisió 

que les agrupacions es faran segons les disposicions a les taules. 

Al mòdul 06 – Seguretat informàtica ha deixat la part pràctica de la UF02 per la 

realització del projecte. La resta del contingut ja s’ha impartit un mes abans.  

5.3. Relació curricular dels mòduls 

Relació dels mòduls implicats i seves les unitats formatives : 

• M06 - Seguretat informàtica: 

o Uf02: còpies de seguretat 

o Uf05: tallafocs i monitoratge de xarxes 

• M07 – Serveis de Xarxa 

o Uf04: accés a sistemes remots 



5.3.1. Continguts 

A continuació es llista de cada mòdul els continguts de les unitats formatives que 

treballa el projecte. 

Continguts de M06: 

• UF02 - còpies de seguretat: 

1. Polítiques d’emmagatzematge:  

1.1 Emmagatzematge de la informació: paràmetres de configuració, 

rendiment, disponibilitat, accessibilitat. 

1.2 Mètodes d’emmagatzematge locals i en xarxa.  

1.3 Tecnologies d’emmagatzematge redundant i distribuït.  

1.4 Programació temporal de còpies de seguretat seguint esquemes 

de rotació.  

1.5 Realització de còpies de seguretat seguint diverses estratègies.  

1.6 Utilització de suports d’emmagatzematge remots i extraïbles.  

1.7 Creació i restauració de còpies de seguretat.  

1.8 Aplicació de procediments de mesura de rendiment, de 

verificació i de detecció d’anomalies. 

 1.9 Custòdia de suports d’emmagatzematge. 

• UF05 - tallafocs i monitoratge de xarxes 

1. Assegura la privadesa de la informació: 

1.1 Inventari i control dels serveis de xarxa.  

1.4 Seguretat en xarxes cablejades i control del monitoratge.  

1.5 Seguretat en les xarxes sense fil i en els seus protocols.  

1.6 Utilització d’eines de control del monitoratge en xarxes.  

1.7 Tallafocs en equips i servidors: instal·lació, configuració i utilització.  



1.8 Interpretació i utilització com a ajuda de documentació tècnica.  

1.9 Realització d’informes d’incidències de seguretat. 

Continguts de M07: 

• UF04 - accés a sistemes remots 

1. Gestió d’accés remot:  

1.1 Terminals en mode text. Terminals en mode gràfic.  

1.2 Instal·lació d’un servei d’accés remot en línia de comandaments.  

1.3 Instal·lació d’un servei d’accés remot en mode gràfic.  

1.4 Comprovació del funcionament d’ambdós mètodes. 

1.5 Identificació dels avantatges i deficiències d’ambdós mètodes.  

1.6 Realització d’accés remot entre sistemes de diferent naturalesa.  

1.7 Realització d’administració remota entre sistemes de diferent 

naturalesa. 

 

  



5.3.2. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

Aquesta unitat formativa persegueix els següents resultats d’aprenentatge, que 

s’expressen a través de la consecució dels següents criteris d’avaluació per part de 

l’alumnat: 

RA1. Gestiona mètodes d'accés remot descrivint-ne les característiques i instal·lant-hi 

els serveis corresponents. UF4 de M07. 

1.1 Descriu mètodes d'accés i administració remota de sistemes. 

1.2 Instal·la un servei d'accés remot en línia de comandaments. 

1.3 Instal·la un servei d'accés remot en mode gràfic. 

1.4 Comprova el funcionament d'ambdós mètodes. 

1.5 Identifica els principals avantatges i deficiències de cadascun. 

1.6 Realitza proves d'accés remot entre sistemes de diferent naturalesa. 

1.7 Realitza proves d'administració remota entre sistemes de diferent 

naturalesa. 

RA2. Gestiona dispositius d’emmagatzematge descrivint els procediments 

efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació. UF2 

de M06. 

 2.1 Interpreta la documentació tècnica relativa a la política d’emmagatzematge, 

fins i tot en  cas d’estar editada en la llengua estrangera d’ús més freqüent en el 

sector, utilitzant-la  d’ajuda. 

2.2 Té en compte factors inherents a l’emmagatzematge de la informació 

(rendiment, disponibilitat, accessibilitat, entre d’altres), identificant els 

paràmetres de configuració i els components crítics del sistema. 

2.3 Classifica i enumera els principals mètodes d’emmagatzematge, 

inclosos els sistemes d’emmagatzematge en xarxa. 

2.4 Descriu les tecnologies d’emmagatzematge redundant i distribuït. 

2.5 Programa còpies de seguretat tenint en compte la freqüència i 

l’esquema de rotació. 

2.6 Realitza còpies de seguretat amb diferents estratègies. 



2.7 Utilitza suports d’emmagatzematge remots i extraïbles. 

2.8 Crea i restaura imatges de còpia de seguretat de sistemes en 

funcionament. 

2.9 Identifica la necessitat de custòdia dels suports d’emmagatzematge 

2.10 Aplica i documenta procediments de mesura de rendiment, de 

verificació i de detecció d’anomalies seleccionant les eines adequades i 

utilitzant les mètriques de rendiment adequades indicades segons 

especificacions tècniques rebudes. 

RA3. Assegura la privadesa de la informació transmesa en xarxes informàtiques 

descrivint vulnerabilitats i instal·lant programari específic. UF05 de M06. 

1.1 Identifica la necessitat d’inventariar i controlar els serveis de xarxa.  

1.4 Aplica mesures per evitar el monitoratge de xarxes cablejades. 

1.5 Classifica i valora les propietats de seguretat dels protocols usats en xarxes 

sense fil.  

1.6 Utilitza eines de control del monitoratge de xarxes.  

1.7 Instal·la i configura un tallafocs en un equip o servidor, seguint la 

documentació tècnica associada.  

1.8 Interpreta la documentació tècnica associada, fins i tot en cas d’estar 

editada en la llengua estrangera d’ús més freqüent en el sector, utilitzant-la d’ajuda.  

1.9 Realitza informes d’incidències de seguretat detallant les activitats 

realitzades. 

RA9.  Comunicació i presentació oral i escrita. 

Rúbrica: 

La graella d’observacions (Annex ?) avaluarà les capacitats clau de l’alumne al llarg 

del curs mitjançant l’observació sistemàtica dels alumnes mentre realitzen els exercicis 

i en aquesta graella s’anotaran principalment les següents dades: 

• Lliurament del treball en la data fixada. 

• Pulcritud en la presentació del treball. 

• Resolució de problemes. 

• Autonomia. 



• Relació interpersonal. 

Els instruments d’avaluació es puntuaran de 0 a 10 i amb la deguda ponderació 

qualificaran els resultat d’aprenentatge RA’s de la unitat formativa. Es considerarà que 

un RA està aprovat si la seva nota és igual o superior a 5 sobre 10. 

 

5.3.3. Relació amb les competències bàsiques 

Donats els continguts i criteris d’avaluació exposats als apartats 5.3.1 i 5.3.2 i per altre 

banda llistades les competències bàsiques del cicle de SMX poden afirmar que en 

aquest projecte es treballen les següents competències: 

a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant-ne la documentació tècnica 

associada i organitzant els recursos necessaris.  

d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva 

connexió amb xarxes d’àrea extensa, canalitzant a un nivell superior els supòsits que 

així ho requereixin.  

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió 

a xarxes públiques, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i 

seguretat.  

f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius 

compartits en un entorn de xarxa local, atenent les necessitats i requeriments 

especificats.  

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 

localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament. 

h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i 

ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema en condicions de 

qualitat i seguretat.  

i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant 

fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la 

informació.  

j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 

reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client.  

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades en l’entorn de treball.  



n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector 

informàtic.  

o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en 

cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin.  

q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 

actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància. 

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

tecnològics i organitzatius en els processos productius.  

s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i 

procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència.  

y) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions 

bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic. 

 

5.4. Disseny i temporització 

5.4.1. Coneixements previs 

Els coneixements previs estan basats en el recorregut fet fins al moment i classes 

magistrals impartides abans del començament del projecte. 

En el cas de la UF02 de M06 tota la part teòrica va ser donada un mes abans 

juntament amb els primer exercicis. 

En el cas de la UF05 de M06, s’ha impartit la base teòrica durant la setmana abans del 

projecte. Destacar que dins el projecte no es marca els criteris d’avaluació 1.2 i 1.3, ja 

avaluats anteriorment i que no tenen cabuda en el projecte. 

En la UF04 s’ha impartit els fonaments teòrics i identificat alguns conceptes abans del 

projecte. 

La temporització del projecte ABP a M07 i M06 és dos setmanes. (1/4 – 10/4 2019) 

Total d’hores disponibles de classe: 22h. El recompte és la suma de les hores lectives 

dels dos mòduls. Les primeres 2h hores són d’introducció a l’ABP per als alumnes: 

 

Fase 0: Introducció a la metodologia ABP Data de validació: - 



  2h 

 

Fase 1: Anàlisi i Requeriments (Visio, Draw.io, 

DIA...) 

Data de validació: 03/04/2019 

RA1 Muntatge de xarxa amb Raspberry Pi.  2h 

 

Fase 2: Determinar Software i hardware. Data de validació: 03/04/2019 

RA1 Generació de claus públiques i privades a cada equip. Intercanvi de claus públiques. 2h 

 

Fase 3: Establiment de seguretat en xarxa Data de validació: 05/04/2019 

RA3 Configuració dels firewalls i testeig. 3h 

 

 

 

Fase 4: Instal·lació Data de validació: 07/04/2019 

RA2 Rsync. Còpies de seguretat al servidor de back-ups. 3h 

RA1 Generació d’scripts per cada tipologia de servidor i client. Execució. Feedback. 2h 

 

Fase 6: Presentació Data de validació: 10/04/2019 

RA9 Comunicació oral. Presentació. 1/2h 



 

Fase Final: Anàlisi Data de validació: 10/04/2019 

RA9 Coavaluació 2h 

RA9 Acta de propostes de millora. Reflexió. 1h 

 

5.4.2. Instruments d’avaluació 

Els instruments d’avaluació de per els diferents RA són; 

Ac: graella de seguiment per a l’avaluació continua. 

ACra1: conjunt de E1 a E4 

E1: exercicis de servei Telnet 

E2: exercici d’instal·lació i configuració d’OpenSSH 

E3: exercicis de teoria sobre SSH 

E4: exercici d’ investigació de gestors gràfics remots. 

E4: projecte ABP sobre servei remot i transferència segura de fitxers. 

ACra2: conjunt E5 a E7 

 E5: Selecció d’estratègies de còpies de seguretat 

 E6: Desenvolupament de la política de còpies de seguretat empren comandes 

 E7: Scripts de redundància de seguretat 

ACra3:  

 E5: Estudi de vulnerabilitats de la xarxa utilitzant eines de monitoratge 

 E9: Propostes de protecció mitjançant tallafocs. 

T1 : valoració del document de projecte ABP  



D1: demostració del sistema. Avaluació dels criteris que pertanyen a RA1 per part del 

professorat mitjançant rubrica. 

D2: demostració del sistema. Avaluació dels criteris que pertanyen a RA2 per part del 

professorat mitjançant rubrica. 

D2: demostració del sistema. Avaluació dels criteris que pertanyen a RA3 per part del 

professorat mitjançant rubrica. 

PPco: Exposició i demostració del sistema en coavaluació. 

 Ac ACRA1 D1 ACRA2 D2 ACRA3 D3 T1 

RA1- M07 10 25 50     15 

RA2-M06 10   20 50   20 

RA3-M06 10     25 55 10 

 

Per superar la Unitat Formativa  cal superar independentment tots els resultats 
d’aprenentatge RA  amb una nota igual o superior a 5 sobre 10. 
 
La qualificació de la (Qpr) del projecte s’obté segons la següent ponderació: 

 

QPR = 0,5· QRA1 + 0,3· QRA2 + 0,2· QRA3 

 

5.5. Disseny del projecte i enunciat  

S’ha optat per un projecte que s’enuncia des de el rol de client encarregant la 

implantació de tres instal·lacions Inter comunicades que tenen rols en específic. 

L’ambientació és dins del món de la producció musical. Tot i la literatura emprada a 

l’enunciat, el producte demanat no dista gaire d’una implementació de serveis adequat 

al CFGM. 

En aquest punt s’incorpora l’ús dels microordinadors Raspberry Pi B+ com a estació 

de treball. Cada alumne te una, adquirida per la realització de pràctiques al M04. Al 

veure la versatilitats de la màquina i la motivació del alumnes per configurar els seus 

serveis es va optar per afegir-la al projecte. D’aquesta forma els alumnes van poder 

treballar i practicar des de casa. 



Per tal d’incentivar l’aprenentatge autònom i la presa de decisions es deixa oberta les 

aplicacions de seguretat de xarxa i les estratègies de còpies de seguretat.  

Per consultar l’enunciat del projecte està disponible al [Annex II] 

 

  



5.6. Desenvolupament del projecte 

 

5.6.1. Observacions 

Com a primera observació, a la classe on es realitzarà el projecte te  diferents alumnes 

amb TDA i aspergir. 

El projecte comença amb una classe de 26 persones. El tret de sortida ve marcat per 

una classe d’introducció al concepte de l’ABP, fent enfasi en els objectius que 

proposats per als alumnes. Es plantejant el canvi de rols del cos docent. Seguidament 

es realitzen els grups de 3 persones, que en aquest cas es van agrupar segons les 

disposicions a les taules.  

Les primeres observacions a l’alumnat són d’expectativa. Es localitza un dels alumnes 

que es sent que el projecte proposat escapa al seu coneixement actual. Altres dos 

alumnes amb un índex alt de faltes es dirigeixen als professors per exposar que no 

participaran. Tots dos al·leguen problemes personals i una càrrega excessiva de feina 

amb mòduls que estan repetint de primer curs. A conseqüència d’això la classe tindrà: 

• 6 grups de 3 persones 

• 1 grup de 2 persones 

• 1 grup de 4 persones 

Dins la fase dos la majoria d’alumnes es senten perduts amb el muntatge de la xarxa, 

conceptes assolits del curs passat. Un dels grups més avantatjats decideix demanar 

algun element de xarxa que els hi pugui servir. Han deduït que amb el material que hi 

ha classe per defecte no podien muntar la xarxa. La resta de la classe fa el mateix 

requisit. Es posa a la seva disposició Switch-router Mikrotik. Al final de la sessió tots el 

grups van crear la xarxa. 

El nou mètode de treball deixa alguns grups parats sense saber per on poder avançar. 

Es necessària la intervenció i guia dels dos professors per a posar en marxa el 

raonament i preguntes necessàries. Alguns grups generen queixes durant algunes 

sessions, l’estancament al projectes transmet la sensació d’un projecte amb metes 

difícils.  

Durant la fase 3 es detecta que el grup de 4 persones va enrederit. Dos dels seus 

membres no estan recolzant el grup. Els altres dos es desmotiven arrel de errors que 

no aconsegueixen arreglar. Es procura una atenció especial 

No és fins a la fase 4 on els grups comencen a sentir-se còmodes amb els requisits del 

projecte. Alguns grups despunten en la creació scripts complexos amb diferents 

formules per la protecció de les dades. Aquests grups, per motivació pròpia, 

desenvolupen petites eines que complementen el projecte i que van més enllà dels 

requisits del projecte. 



  



 

5.6.2. Resultats  

En aquest apartat presentem els resultats del projecte. Els resultats dels alumnes es 

presenten les notes grupals de la nota global del projecte. Les notes exposades ens 

mostren a trets generals el valor de l’ABP com a metodologia. No podem extreure una 

valoració exhaustiva degut a que les notes són grupals. Encara així no podem 

concloure afirmacions rotundes la mostra donada és bastant baixa.  

En la següent taula es mostra les notes globals per grups: 

Grup Nota global del projecte 

Grup 1 9.2 

Grup 2 6.5 

Grup 3 6.0 

Grup 4 5.5 

Grup 5 8.5 

Grup 6 5.0 

Grup 7 5.0 

Grup 8 6.5 

Mitjana 6.5 

Taula 2 - Notes del projecte ABP de M06 i M07 

 

Per tal d’avaluar el mètode i l’acció docent es presenten [Annex IV] els resultats de les 

enquestes passades als alumnes. La mostra està realitzada sobre 11 alumnes que van 

contestar un total de 13 preguntes. 

 



5.7. Conclusions i millores 

En primera instància s’ha de destacar que las mostra final no és suficient per 

determinar amb veracitat la eficiència del mètode. A més a més la mostra pot estar 

contaminada per la poca experiència dels docents que han desenvolupat el projecte. 

Tot i així deixa veure resultats interesants que es poden tenir en compte. 

La mitjana de la nota dona un resultat per sobre del 6. Ha sigut difícil gestionar 

l’avaluació, encara així tots els grups han aprovat. Certament s’han repetit rols amb els 

alumnes avantatjats de la classe (Taula 2: grups 21 i 5). Aquests dos grups van 

finalitzar el projecte amb anticipació i van realitzar millores amb el temps restant. Va 

aconseguir arribar més enllà del que es demanava. 

Un altre signe positiu és el número de projectes amb nota superior al 6. Podem intuir 

que han sigut grups que tot i les dificultats i el nou mètode han pogut seguir el ritme 

marcat. 

Els grups que estan al voltant del 5 han sigut grups molt justos que no han encaixat 

dins el mètode. En aquest punt crec que la falta d’experiència docent i el poc temps de 

treball en el projecte han sigut els responsables. La fase d’adquisició de coneixement i 

la seva aplicació necessita una mica més de temps. 

Dins de l’avaluació observacional s’ha vist que l’inici del projecte gran part dels 

alumnes han anat perduts o no s’han centrat a les tasques. Ha sigut passat l’equador 

que el canvi multinacional dels alumnes s’ha deixat notar. Aquest canvi s’ha donat a 

partir de la meitat del projecte.  

Una conclusió a extreure és que els requisits acotats de l’enunciat a donat peu a 

l’assoliment d’aquests en tots el grups. Destacar que es poden mantenir aquests com 

els requisits més oberts on és el grup qui decideix l’objectiu. Tot i que la totalitat de 

classe no els ha desenvolupat, si que ha donat peu als grups més avantatjats explorin i 

realitzin funcions útils fora de l’enunciat.  

Les enquestes revelen la necessitat de l’assistència del professor tant com a guia co a 

les explicacions introductòries a la matèria (Gràfica 1 i 2).  

És un punt positiu que els alumnes mostren interès en millorar el treball en grup 

(Gràfica 4, 5 i 6) i són conscients de les dificultats que comporten (Gràfica 8).  

Les millores que es proposen són: 

• Preparació de materials didàctics per reforçar els coneixements previs. 

• Millores en la implementació de l’ABP en el professorat amb petites 

simulacions de projectes i posades en comú a l’equip docent. 

• Acumulació d’experiència docent realitzant ABP. 

• Millorar la introducció a l’ABP, tutoritzant amb més intensitat al inici del 

projecte. 



• Avaluació grupal i individual: al puntuar de manera grupal no es té en compte 

l’evolució individual i no pot estudiar-se l’efecte del mètode a classe. 

• Planificacions més relaxades. 

• Rubriques separades per mòduls per una millor avaluació diferenciada. 

• Formular a l’enquesta preguntes sobre el paper de Raspberry Pi en el projecte. 

 

  



6. Desenvolupament del projecte global 

6.1. Plantejament inicial 

Aquesta segona etapa del treball es un plantejament que no ha pogut portar-se a 

terme per falta d’espai i quòrum a l’equip docent. El plantejament proposat era per 

portar a terme el projecte a l’actual curs 2019/2020. Factors com la alta mobilitat dels 

docents de segon curs no deixa peu a la implementació del projecte global.  

Aquesta proposta d’ABP ja és agosarada per el fet de afegir dos mòduls més. Per tant 

el projecte es limitarà a un o com a molt dos resultats d’aprenentatge per mòdul. Per 

tal de poder aplicar les millores del projecte anterior, es repetiran els mateixos RA dels 

mòduls M06 i M07. 

6.1.1. Justificació de la implementació als mòduls seleccionats 

En el curs 2018/2019 l’aixecament curricular de l’Escola del Treball en el grau de SMX 

cursa a segon els següents mòduls: 

• M04 - Sistemes Operatius en Xarxa 

• M06 – Seguretat informàtica 

• M07 - Serveis de Xarxa 

• M08 - Aplicacions Web 

• M11 - Anglès 

• M12 - Síntesi 

• M13 – Formació en centres de treball 

Els mòduls seleccionats per la realització de l’ABP són: 

• M04 - Sistemes Operatius en Xarxa 

• M06 – Seguretat informàtica 

• M07 - Serveis de Xarxa 

• M08 - Aplicacions Web 

Són mòduls específics del propi mòdul per tant més factible trobar el punt en comú per 

desenvolupar un projecte. Llistem les resta de raons: 

• Els mòduls s’imparteixen a la mateixa aula i els recursos mínims per el seu 

desenvolupament es troben a la pròpia aula. 

• Compatibilitat horària de classes. 

• Proximitat de l’equip docent: els professors d’aquests mòduls coincideixen en 

rang horari i mateix departament. Aquest fet facilita l’organització de reunions i 

d’intercanvi d’informació del dia a dia. Altres mòduls com M11 els imparteixen 

professors d’altres departaments. 

• Mòduls especialitzats i amb complexitat de continguts: permeten una millor 

posada en comú  de funcionalitats. 

• Els quatre mòduls estan orientats a la connexió i als serveis. 



 

 

 

6.1.2. Implementació d’ABP amb els nous mòduls 

Tal i com s’ha evidenciat a l’apartat 5.7. Conclusions i millores és necessari que dins el 

procés d’implementació es doni un marge de pràctica sobre la metodologia. Tenint en 

compte la prova pilot, el plantejament del projecte amb 4 mòduls varia. 

En aquesta ocasió es proposa un petit guió per a la implantació de l’ABP a l’equip 

docent basant-se en la implantació de [Gámez(?)]: 

1. Contextualització i aprenentatge sobre la metodologia: 

a. Context educatiu 

b. El canvi de rol: professor i alumne 

c. Tècniques per la formació de grups 

d. Presentació de exemples de l’ABP anterior 

2. Experimentació de la metodologia com alumnes: 

a. Resolució de problemes per part dels docents 

b. 2 grups Inter mòduls 

c. Presentació i discussió 

d. Autoavaluacions i co-avaluacions 

3. Creació de problemes en grup 

4. Aprendre a avaluar a l’ABP: construcció de rubriques 

5. Elaboració del material didàctic del professor i de l’alumne. 

6. Recollida de dades, anàlisi, debat i extracció de millores i conclusions. 

6.2. Objectius 

Partint dels objectius propis de la metodologia, donada l’experiència anterior i el 

plantejament inicial d’aquest projecte es proposen els següents objectius: 

• Implementació amb èxit de la metodologia 

• Recull de suficients evidencies per determinar l’evolució del projecte 

• Adquisició d’experiència en el nou rol de professor 

• Cohesió entre els diferents mòduls 

• Millora del nivell de motivació i satisfacció de l’alumne 

• El producte resultant ha d’aplicar-se sobre la Raspberry Pi 

6.2.1. Raspberry PI com a recurs físic com eina motivacional 

Raspberry Pi és un ordinador amb una única placa base que està reduïda. És un 

ordinador de molt baix cost. Es va dissenyar i desenvolupar en el Regne Unit. És un 

ordinador dissenyat per a la docència. 



El hardware no és obert, i no queda clar si és privatiu. Pel que fa el software que porta 

si és de codi obert. Es una versió desenvolupada a partir d’un sistema operatiu (SO) 

Linux Debian anomenat Rasbian. Es tracta d’un SO molt lleuger amb funcionalitats 

reduïdes. La intenció d’aquest és que sigui l’usuari especialitzi el SO a mida per el seu 

projecte. 

 

 

Imatge 1 - Raspberry Pi 3 i les seves peces més rellevants 

 

 

Imatge 2 - Raspberry Pi: mides 

 

Aquest ordinador te un cost al voltant dels 50€. I les seves possibilitats són gairebé 

infinites. Tant docents com els anomenats Makers (aficionats a realitzar projectes de 

caire tecnològic) han tret partit d’aquest petit ordinador. Alguns exemples es poden 

veure a pàgines com: 

• Projectes Raspeberry Pi (https://projects.raspberrypi.org/en/projects) 

• Maker.pro (https://maker.pro/raspberry-pi) 

A continuació es llista les especificacions tècniques del model més extens fins al 

moment, la Raspberry Pi 3 B+: 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects
https://maker.pro/raspberry-pi


• CPU + GPU: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 

1.4GHz 

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 

• Wi-Fi + Bluetooth: 2.4GHz y 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, BLE 

• Ethernet: Gigabit Ethernet sobre USB 2.0 (300 Mbps) 

• GPIO de 40 pins 

• HDMI 

• 4 puertos USB 2.0 

• Puerto CSI per conectar una càmera. 

• Puerto DSI per conectar una pantalla tàctil 

• Sortida de audio estéreo y vídeo 

• Micro-SD 

• Power-over-Ethernet (PoE) 

La implicació d’aquesta tecnologia pot aportar avantatges dins d’una metodologia 

d’ABP.  Tal i com es plantejarà el seu ús i segons la seva definició de [Iglésias (2018)] 

podríem considerar Raspberry Pi com una eina TAC. Es llisten algunes raons per les 

quals es pot considerar una eina TAC: 

• L’alumne pot utilitzar per consulta i posada en pràctica de coneixements 

• Ordinador de baix cost 

• Orientat a l’experimentació i la docència informàtica 

• Potencia limitada però suficient per realitzar serveis 

• Facilitat de connexió 

• Emmagatzemant de dades en targetes de tipus SD: faciliten el canvi de SO. 

• Facilitat d’ús i corba d’aprenentatge ràpida 

• SO basat en Linux: SO amb el que l’alumne realitza el CFGM 

• Ampli suport i una gran comunitat per realitzar consultes. 

Es proposa que com a mínim tinguin una unitat per grup. La recomanació és de una 

Raspberry per integrant del grup. Si s’aconsegueix aquesta hegemonia, la preparació 

de material i recursos es basarà al voltant d’un mateix hardware i software. D’aquesta 

forma es minimitzen els costos en hores de dedicació a la creació de recursos 

pedagògics per a l’alumne. 

Amb l’ús d’aquesta eina pretén potenciar els valors de la responsabilitat, 

l’experimentació/exploració, personalització vers les necessitats i per suposat la 

motivació. El fet de tenir un ordinador de baix cost es dona joc a l’experimentació i la 

pràctica. La seva portabilitat i facilitat de reutilització (us de targetes SD) agilitzen el 

treball i la recuperació del SO en cas de errors.  

 

 



6.3. Relació curricular dels mòduls 

 

6.3.1. Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

 

RA1. Comparteix recursos en xarxa i gestiona la seguretat, instal·lant 

programari específic i interpretant la documentació tècnica. UF03 de M04. 

1.1 Reconeix la diferència entre permís i dret.  

1.2 Identifica i assigna els recursos del sistema que es compartiran.  

1.3 Comparteix impressores en xarxa.  

1.4 Utilitza l’entorn gràfic per compartir recursos.  

1.5 Estableix nivells de seguretat per controlar l’accés del client als 

recursos compartits en xarxa.  

1.6 Gestiona grups d’usuaris i l’accés als recursos compartits del 

sistema.  

1.7 Comprova el funcionament correcte de les configuracions 

realitzades.  

1.8 Documenta les tasques de gestió de recursos realitzades, les 

incidències aparegudes i les solucions aportades.  

1.9 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en 

les de més ús en el sector. 

RA2. Gestiona mètodes d'accés remot descrivint-ne les característiques i instal·lant-hi 

els serveis corresponents. UF4 de M07. 

2.1 Descriu mètodes d'accés i administració remota de sistemes. 

2.2 Instal·la un servei d'accés remot en línia de comandaments. 

2.3 Instal·la un servei d'accés remot en mode gràfic. 

2.4 Comprova el funcionament d'ambdós mètodes. 

2.5 Identifica els principals avantatges i deficiències de cadascun. 



2.6 Realitza proves d'accés remot entre sistemes de diferent naturalesa. 

2.7 Realitza proves d'administració remota entre sistemes de diferent 

naturalesa. 

RA3. Gestiona dispositius d’emmagatzematge descrivint els procediments 

efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació. UF2 

de M06. 

3.1 Interpreta la documentació tècnica relativa a la política d’emmagatzematge, 

fins i tot en  cas d’estar editada en la llengua estrangera d’ús més freqüent en el 

sector, utilitzant-la  d’ajuda. 

3.2 Té en compte factors inherents a l’emmagatzematge de la informació 

(rendiment, disponibilitat, accessibilitat, entre d’altres), identificant els 

paràmetres de configuració i els components crítics del sistema. 

3.3 Classifica i enumera els principals mètodes d’emmagatzematge, 

inclosos els sistemes d’emmagatzematge en xarxa. 

3.4 Descriu les tecnologies d’emmagatzematge redundant i distribuït. 

3.5 Programa còpies de seguretat tenint en compte la freqüència i 

l’esquema de rotació. 

3.6 Realitza còpies de seguretat amb diferents estratègies. 

3.7 Utilitza suports d’emmagatzematge remots i extraïbles. 

3.8 Crea i restaura imatges de còpia de seguretat de sistemes en 

funcionament. 

3.9 Identifica la necessitat de custòdia dels suports d’emmagatzematge 

3.10 Aplica i documenta procediments de mesura de rendiment, de 

verificació i de detecció d’anomalies seleccionant les eines adequades i 

utilitzant les mètriques de rendiment adequades indicades segons 

especificacions tècniques rebudes. 

RA4. Assegura la privadesa de la informació transmesa en xarxes informàtiques 

descrivint vulnerabilitats i instal·lant programari específic. UF05 de M06. 

4.1 Identifica la necessitat d’inventariar i controlar els serveis de xarxa.  



4.4 Aplica mesures per evitar el monitoratge de xarxes cablejades. 

4.5 Classifica i valora les propietats de seguretat dels protocols usats en xarxes 

sense fil.  

4.6 Utilitza eines de control del monitoratge de xarxes.  

4.7 Instal·la i configura un tallafocs en un equip o servidor, seguint la 

documentació tècnica associada.  

4.8 Interpreta la documentació tècnica associada, fins i tot en cas d’estar 

editada en la llengua estrangera d’ús més freqüent en el sector, utilitzant-la d’ajuda.  

4.9 Realitza informes d’incidències de seguretat detallant les activitats 

realitzades. 

RA5. Instal·la, amb l’ajuda de la documentació tècnica, serveis de gestió d’arxius web, 

descrivint-ne les característiques, entorns d’ús, i verificant-ne la integritat. UF02 de 

M08  

5.1 Estableix la utilitat d’un servei de gestió d’arxius web.  

5.2 Descriu diferents aplicacions de gestió d’arxius web.  

5.3 Instal·la i adapta una eina de gestió d’arxius web.  

5.4 Crea i classifica comptes d’usuari en funció dels seus permisos.  

5.5 Gestiona arxius i directoris.  

5.6 Aplica criteris d’indexació sobre els arxius i directoris.  

5.7 Comprova la seguretat del gestor d’arxius.  

5.8 Cerca i interpreta documentació tècnica en les llengües oficials i en les de 

més ús en el sector.  

5.9 Documenta adequadament la configuració dels serveis de gestió d’arxius 

web, les incidències aparegudes i les solucions aportades. 

RA9.  Comunicació i presentació oral i escrita. 

 



6.3.2. Continguts 

Els continguts i RA necessaris per a dur a terme el projecte són els següents: 

Continguts de  M04: 

• UF03 – Compartició de recursos en xarxa: 

1. Compartició i seguretat en sistemes operatius en xarxa:  

1.1 Reconeixement de la diferència entre permisos i drets. Utilitat i 

necessitat.  

1.2 Identificació i assignació de recursos a compartir. Arxius i directoris.  

1.3 Compartició d’impressores en xarxa.  

1.4 Utilització de l’entorn gràfic per compartir recursos.  

1.5 Establiment de nivells de seguretat per controlar l’accés del client als 

recursos compartits en xarxa.  

1.6 Gestió de grups d’usuaris i de l’accés als recursos compartits del 

sistema.  

1.7 Comprovació del funcionament correcte de les instal·lacions i 

configuracions realitzades.  

1.8 Documentació del procés d’instal·lació i de les incidències aparegudes 

amb les seves solucions.  

1.9 Interpretació de documentació tècnica. 

Continguts de M06: 

• UF02 - còpies de seguretat: 

1. Polítiques d’emmagatzematge:  

1.1 Emmagatzematge de la informació: paràmetres de configuració, 

rendiment, disponibilitat, accessibilitat. 

1.2 Mètodes d’emmagatzematge locals i en xarxa.  

1.3 Tecnologies d’emmagatzematge redundant i distribuït.  



1.4 Programació temporal de còpies de seguretat seguint esquemes 

de rotació.  

1.5 Realització de còpies de seguretat seguint diverses estratègies.  

1.6 Utilització de suports d’emmagatzematge remots i extraïbles.  

1.7 Creació i restauració de còpies de seguretat.  

1.8 Aplicació de procediments de mesura de rendiment, de 

verificació i de detecció d’anomalies. 

 1.9 Custòdia de suports d’emmagatzematge. 

• UF05 - tallafocs i monitoratge de xarxes 

1. Assegura la privadesa de la informació: 

1.1 Inventari i control dels serveis de xarxa.  

1.4 Seguretat en xarxes cablejades i control del monitoratge.  

1.5 Seguretat en les xarxes sense fil i en els seus protocols.  

1.6 Utilització d’eines de control del monitoratge en xarxes.  

1.7 Tallafocs en equips i servidors: instal·lació, configuració i utilització.  

1.8 Interpretació i utilització com a ajuda de documentació tècnica.  

1.9 Realització d’informes d’incidències de seguretat. 

Continguts de M07: 

• UF04 - accés a sistemes remots: 

1. Gestió d’accés remot:  

1.1 Terminals en mode text. Terminals en mode gràfic.  

1.2 Instal·lació d’un servei d’accés remot en línia de comandaments.  

1.3 Instal·lació d’un servei d’accés remot en mode gràfic.  

1.4 Comprovació del funcionament d’ambdós mètodes. 



1.5 Identificació dels avantatges i deficiències d’ambdós mètodes.  

1.6 Realització d’accés remot entre sistemes de diferent naturalesa.  

1.7 Realització d’administració remota entre sistemes de diferent 

naturalesa. 

Continguts de M08: 

• UF02 – Gestors d’arxius web: 

1. Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web:  

1.1 Funcionalitats de les aplicacions de gestió d’arxius web.  

1.2 Tipus d’aplicacions de gestió d’arxius web.  

1.3 Instal·lació i configuració de les aplicacions de gestió d’arxius web.  

1.4 Administració d’aplicacions de correu web: creació d’usuaris. Permisos. 

Tipus d’usuari.  

1.5 Gestió d’arxius i directoris. Creació de recursos compartits.  

1.6 Indexació d’arxius i directoris.  

1.7 Seguretat del gestor d’arxius.  

1.8 Cerca i interpretació de documentació tècnica.  

1.9 Documentació del procés d’instal·lació, de les incidències aparegudes i 

de les solucions aportades. 

 

6.3.3. Relació amb les competències bàsiques 

a) Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i 

manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant-ne la documentació tècnica 

associada i organitzant els recursos necessaris.  

b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant-ne el funcionament en 

condicions de qualitat i seguretat.  

c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, assegurant-ne el funcionament 

en condicions de qualitat i seguretat.  



d) Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en petits entorns i la seva 

connexió amb xarxes d’àrea extensa, canalitzant a un nivell superior els supòsits que 

així ho requereixin.  

e) Instal·lar i configurar xarxes locals cablejades, sense fil o mixtes, i la seva connexió 

a xarxes públiques, assegurant-ne el funcionament en condicions de qualitat i 

seguretat. 

 f) Instal·lar, configurar i mantenir serveis multiusuari, aplicacions i dispositius 

compartits en un entorn de xarxa local, atenent les necessitats i requeriments 

especificats.  

g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, 

localitzant i diagnosticant disfuncions per comprovar i ajustar el funcionament. 

 h) Mantenir sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint-ne, actualitzant-ne i 

ajustant-ne els components per assegurar el rendiment del sistema en condicions de 

qualitat i seguretat. 

 i) Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant 

fallades i pèrdues de dades en el sistema per garantir la integritat i disponibilitat de la 

informació. 

 j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i 

reglamentació del sector, per al seu manteniment i l’assistència al client.  

m) Organitzar i desenvolupar el treball assignat mantenint unes relacions professionals 

adequades en l’entorn de treball.  

n) Mantenir un esperit constant d’innovació i actualització en l’àmbit del sector 

informàtic.  

o) Utilitzar els mitjans de consulta disponibles, seleccionant-ne el més adequat en 

cada cas per resoldre en temps raonable els problemes que es presentin.  

p) Aplicar els protocols i normes de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient en 

les intervencions realitzades. 

q) Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 

actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.  

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

tecnològics i organitzatius en els processos productius.  

s) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i 

procediments establerts definits dintre de l’àmbit de la seva competència.  



t) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions 

laborals, d’acord amb la legislació vigent.  

u) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, 

autoocupació i aprenentatge.  

v) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, 

planificació de la producció i comercialització. 

 x) Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud 

crítica i responsable.  

y) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions 

bàsiques en els circuits d’una empresa del sector informàtic. 

6.4. Recursos i necessitats 

6.4.1. Recursos humans 

Els mètodes ABP, com ja s’ha experimentat precisament d’un al cost en hores per part 

dels docents que actuen com a tutors. S’ha d’afegir que la tipologia d’ABP que es durà 

a terme es l’ABP 4x4, que encara exigeix més hores dels tutors. També s’ha revelat la 

necessitat de professors especialistes en alguna de les tecnologies necessàries per 

dur a terme el projecte.  

Per aquestes raons els recursos humans mínims per dur a terme aquest projecte és de 

quatre professors. Un especialitzat en cada mòdul, així es manté el recurs durant tot el 

curs.  

Aprenent de l’experiència pilot i si els recursos del centre o permeten per una classe 

d’entre 25 i 30 alumnes es recomanaria: 

• 1 professor de perfil tècnic per mòdul (4 en total): el rol d’aquests professors es 

impartir els coneixements previs, crear els recursos de consulta i manuals. 

Ajudaran a l’alumne en el desenvolupament tècnic del projecte. 

• 1 professor amb el rol de tutor o guia en el procés d’aprenentatge: aquest 

docent serà el que assessorarà al grup en el seu funcionament tant en grup 

com individual. Serà el coach que necessita l’alumne. 

Tots dos rols poden avaluar el projecte. El tutor es qui avaluaria les capacitats de 

treball, esforç i la participació dels alumnes. En canvi, les activitats i entregues 

tècniques s’ocupa l’altre rol. 

6.4.2. Recursos materials 

Per a enumerar els recursos que el projecte necessita es fa la distinció entre recursos 

físics i recursos digitals. 



Els recursos físics: 

• Raspberry Pi 3 B+: mínim 1 ordinador per grup. Ideal un ordinador per alumne. 

Aquesta eina pot ser adquirida per el mateix alumne i emportar-se el seu 

servidor un cop finalitzat el projecte 

• Cables Ethernet cat5  d’un metre de llarg com a mínim ja preparats per el seu 

ús. 

• Switch-router Mikrotik Rb750r2: aquet hardware el gestionaria el centre. Pot ser 

utilitzat per altres pràctiques en altres mòduls. 

• Aula amb taules per treballar en grup 

• Ordinadors amb connexió a internet 

• Sensors i motors arduino 

Els recursos digitals: 

• Plataforma d’e-learning tipus moodle o penjar tots els recursos 

• Guia d’activitats i temporització 

• Fitxes tècniques 

• Enunciat del projecte en suport digital 

• Enunciats de les activitats de cada RA 

• Fòrum obert als alumnes dedicat al projecte 

6.5. Disseny i temporització 

Part dels coneixements previs estan basats en el recorregut fet fins al moment i 

classes magistrals impartides abans del començament del projecte. 

Càlcul de les hores disponibles sumant totes UF implicades: 

• M04-UF 3: compartició de recursos i seguretat. 24 hores a 4 hores/setmana 

• M06-UF 2: còpies de seguretat. 8 hores a 4 hores/setmana 

• M06-UF 5: tallafocs i monitoratge de xarxes. 26 hores a 4 hores/setmana 

• M07-UF 4: accés de sistemes remots. 32 hores a 6 hores/setmana 

• M08-UF 2: Gestors d’arxius. 25 hores a 8 hores/setmana 

Totes sumen un total de 145 hores. Segons l’aixecament curricular les hores/setmana 

de dedicació han de ser un total de 24h. El càlcul de temps disponible per el projecte 

és de 6 setmanes i mitja. 

De la borsa d’hores es reserven 24 hores per instal·lacions 

Les conclusions de la prova pilot indiquen que la classe per aclarir conceptes teòrics i 

tècnics no ha de marxar del tot. Per tant durant el projecte  es faran capsules de 

classes magistral. Tot i el recurs humà, cada setmana els alumnes tindran accés a 

noves fitxes tècniques que poden ajudar al desenvolupament del projecte. 



Les fases del projecte es construiran de forma di referent a la prova pilot. En comptes 

de gestionar hores i RA es durà a terme assoliments d’objectius setmanals. D’aquesta 

forma el grup pot gestionar les hores disponibles segons les necessitats i el progrés 

donat. 

Cada setmana el grup haurà de passar per les 4 passes del procés de l’ABP 4x4. 

Fase 0: iniciació a l’ABP  

• Adaptació i assoliment dels conceptes del mètode ABP 

• Plantejament de l’enunciat i debat de possibles solucions 

• Llistat de recursos per dur a terme el projecte 

• Plantejament i construcció de l’escenari xarxa 

• Instal·lació, configuració i primeres passes amb Raspberry pi 

• Primeres classes d’introducció tècnica  de M04, M07 i M08 

RA a avaluar: 

RA1, RA2, RA9 

 

Fase 1: Prototip del serveis compartits NFS i primers conceptes de M06 

• Final de l’adaptació a la metodologia 

• Posada a proba l’escenari de xarxa 

• Creació de polítiques d’usuaris. Pràctica amb sudo 

• Estudi, instal·lació i configuració de servidor NFS 

• Creació de claus de seguretat i establiment del SSH 

• Primeres classes tècniques de M06 UF02: compressió i còpies de 

seguretat 

RA a avaluar: 

RA1, RA2  

 

 

 

 



Fase 2: iniciació a l’ABP  

• Configuracions avançades amb Raspberry Pi 

• Classe teòrica  de M04: Samba 

• Classe teòrica  M07: túnel SSH proxy 

• Classe teòrica M08: Open KM 

• Instal·lació i configuració d’Open KM 

RA a avaluar: RA1, RA2, RA5 

 

 

Fase 3: iniciació a l’ABP  

• Implementació Samba 

• Estratègia de seguretat dels recursos 

• Introducció teòrica a la transmissió de fitxers: cc, ccopy, rsync... 

• Estratègia de la gestió de copies de seguretat 

RA a avaluar: RA1, RA3 i RA5 

 

Fase 4: Integració de serveis 

• Posada en marxa la integració de serveis 

o Gestió d’arxius amb OpenKM 

o Solucions a la convivència amb Samba 

o Gestió de recursos externs: impressora 

o Desenvolupament d’scripts per a la gestió de backups 

• Aplicació de mesures de seguretat en xarxa: Firewall i iptables 

RA a avaluar: RA3 i Ra4 

 

Fase 5: Resolució de conflictes i errors  



• Implementació del triangle de back-ups 

• Solució d’errors 

• Elaboració de funcionalitats extres 

• Realització de la documentació final 

No s’avaluen RA. Es prioritza el tancament de funcionalitats. 

 

Fase 6: Tancament de projecte, documentació, presentació oral i avaluació 

final 

• Arribats en aquest punt els grups han de poder tancar el producte final. 

• Tot el que s’ha de presentar ha de ser totalment funcional. 

• Finalització de la documentació 

• Preparació de la exposició oral 

• Exposició oral 

Avaluació final: RA1, RA2, RA3, RA4 i RA5 

 

6.6. Enunciat de l’Activitat 

El propòsit general del projecte girarà al voltant de les possibilitats que aporta la 

Raspberry Pi. L’enunciat te una temàtica de consultors per estudiar la viabilitat per 

transformar aqueta eina en un petit servidor. Els serveis que es demana que 

desenvolupar són: 

• Gestió d’arxius amb Open KM per recrear un petit cloud de fotografies. 

• Samba per mostrar de forma oberta les fotografies que són públiques 

• Accés a recursos que gestiona la Raspberry Pi físicament mínim 1 

(impressores, webcams, arduino...) 

• Servei de automàtic de gestió còpies de seguretat i servei de restauració de 

fitxers del servidor. 

• Accés remot a través de túnels SSH entre els 3 servidors (els ordinadors dels 

integrants del grup) 

• Capacitat de rèplica del servidor sencer. 

L’enunciat compleix amb els objectius proposats. Demana accions concretes i deixa la 

pressa de decisions i les estratègies d’aplicació  



6.7. Avaluació 

Les avaluacions seran d’acord amb el tractat al apartat 4.4. Avaluació ABP en CFGM i  

a l’apartat 5.4.2. Instruments d’avaluació. 

Els canvis destacats són: 

• El tutor entrevista el grup al final de cada setmana i omple la Taula 1 - Graella 

de seguiment setmana per l'avaluació continua d'ABP. [Villareal (2018)].  

• Els professors tècnics avaluen l’estat del projecte en la fase on toca avaluació 

dels RA relacionats amb el seu mòdul d’especialització. 

• L’avaluació final del projecte es durà a terme per tot l’equip docent implicat. 

Aquesta té el pes més representatiu de la nota. 

• Els alumnes realitzaran una co-avaluació dels projectes dels altres grups. 

La formula general del projecte es dona: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.3 · 𝑄𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 +  0.4 · 𝑄𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó + 0.2 · 𝑄𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó + 0.1 · 𝑄𝑐𝑜𝑎𝑣𝑎𝑙𝑢𝑐𝑖ó 

 

7. Conclusions 

 

El treball realitzat fuig de ser una referència en la implementació de metodologies 

actives als CFGM. Si que pretén ser el plantejament de les possibilitats de l’ABP en un 

ambient de formació professional. Aquest treball procura revelar l’encaix i la necessitat 

de portar a terme projectes. 

En aquesta dissertació s’ha recollit l’experiència adquirida en el desenvolupament d’un 

projecte realment petit. Es pretén amb la proposta del projecte global transmetre la 

potencia que pot adquirir l’aprenentatge basat en projectes.  

De la feina realitzada en aquest treball, tot i tenir una mostra petita, podem extreure: 

• L’aprenentatge basat en projectes/problemes i reptes te cabuda als CFGM, en 

concret el cicle de Sistemes microinformàtics i xarxes. 

• Les possibilitats de creació de projectes són molt variades i adaptables a la 

disponibilitat dels recursos humans del centre amb uns mínims. 

• La dedicació tant de l’alumne com del professor es més elevada que les 

classes convencionals.  

• En la prova pilot ha sorgit que  els alumnes que han participat plenament en la 

metodologia han superat les expectatives del projecte. 

• La implantació de l’ABP regira tot l’establert fins ara. I són necessàries varies 

iteracions i millores per tenir la metodologia per la mà.  



• Tot i ser un plantejament s’ha procurat donar a conèixer com a eina TAC la 

Raspberry Pi. Què també té cabuda en un cicle com el SMX.  
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Annex 

 

Enunciat de l’Activitat 

 

Índex del projecte: 

1.Objectius 

2. Procediment 

 A. Posada a punt de les màquines: 

  Configuració de les targes de xarxa 

 B. Creació dels arxius de Mike 

 C. Generació e importació de claus públiques i privades         



 D. Script de Mike Oldfield al servidor de Londres 

 E. Script des de Londres a Barcelona 

3. Solució de problemes 

4. Conclusions 

5. Referències i fonts consultades. 

  



 

El ssh de Mike Oldfield: 

 

Imatge 3 - Fotografia Mike Olffield al seu estudi de Hawai 

Des de que Mike viu retirat a les Bahamas, pateix talls de llum degut a les tormentes de 

l’Atlàntic. La seva companyia de discos li obliga a pujar els masters del que serà el seu 

últim treball, Tubular bells IV, a un servidor ssh a Londres mitjançant scp. 

Els fitxers a enviar són: 

 

● Tubular4_Part1.raw 

● Tubular4_Part2.raw 

● Tubular4_Part3.raw 

● Tubular4_Part4.raw 

 

✔ Por motius pràctics, crearem fitxers de 50 M de zeros amb la comanda dd.  

 

Mike porta una vida tranquila a l’illa, però cada dia grava aproximadament uns 20 segons 

d’alguna de les parts, i no de manera contínua. Així doncs, els enginyers de so de 

Londres, on hi és el servidor ssh, decideixen que guardaran tot el que Mike pugi, sense 

sobreescriure res. Per a això, creen un script automàtic que s’encarrega de crear una 

carpeta amb la data del sistema i dipositar a dins els fitxers corresponents. Mike només 

ha d’executar l’script des de la carpeta on està gravant, i no s’ha de preocupar de res 

més, no sigui que perdi la inspiració... 

 



✔ Pista : Veure arxiu data.sh proporcionat  

 

Mike desitja màxima seguretat, llavors exigeix a la seva companyia de discos un backup 

diari amb scp a un altre servidor diferent situat a la nostra bonica ciutat, Barcelona. El 

servidor de Londres será l’encarregat de fer el backup a las 23:55 cada dia via scp. Por 

motius pràctics, programeu la tasca amb crontab a una hora que veieu que s’ executa 

per a presentar l’ informe. Captureu el log amb la comanda: «grep CRON 

/var/log/syslog» i els diferents ll de les carpetes generades. 

 

 

Il·lustració 2 - Esquema de conexió inicial del projecte 

 

Tasques:  

 

Repartiu-vos les tasques (i màquines) entre els tres integrants. Expliqueu les vostres 

decisions. 

 



⮚ Feu la configuració que calgui amb les eines de Fedora a màquines reals per fer 
la vostra configuració Bahamas – Londres – Barcelona. 

 

⮚ Programeu els scripts corresponents a cada màquina i comproveu el seu 
funcionament. 

 

⮚ Documenteu tot el procés amb captures de pantalla i explicacions.  

  

❏ Configureu els firewalls amb iptables: 

❏ Firewall Bahamas: pot tenir accés a internet, accés per realitzar les 
pujades. Valoreu configurar els ports per tal de donar la millor seguretat. 
Llisteu a la documentació els ports que creieu que ha de tenir obert. 

❏ Firewall London: ha de tenir accés a internet, a ftp i ssh per rebre les 
còpies de Mike a Bahamas. 

❏ Firewall Barcelona: ha de tenir tots els serveis restringits excepte el o els 
ports emprats per rebre les còpies de seguretat. Londres ha de poder 
consultar per ssh l’estat de les còpies i recuperar-les en cas de desastre. 
 

❏ En Mike fa sessions d'improvisació que visualment són un espectacle i les vol 
compartir amb familiars i amics. Per tal de compartir-les instalar una càmera IP 
 

❏ La casa d’en Mike necessita un servei d’arxiu al núvol on compartir arxius amb 
la seva família. Aixequeu un servei d’arxius cloud o sftp amb diferents 3 tipus 
diferents d’usuaris segons privilegis. 

 

❏ Altres consideracions:  

❏ Des de Bahamas a Londres res més el ordinador de Mike podrà realitzar 
la connexió. 

❏ El repositori de Barcelona es exclusiu amb Londres. Res més pot 
connectar i rebre còpies de Londres. 

❏ Quan el servei d’enviament d’arxius comenci, finalitzi o tingui alguna 
interrupció ho registrarà en un log. Aquest sistema ha de funcionar tant 
per les transferències a Londres com a Barcelona. 

❏ Seria útil que la finalització o interrupció de les transaccions sigui 
notificada via mail a en Mike.  

❏ Configureu els firewalls de forma que pugui donar el serveis de càmera 
IP i cloud/sftp d’arxius. 

❏ Per fer les transferències d’arxius es pot utilitzar altres comandes a part 
del scp (dd, rsync,rdiff…) 

 



 

Il·lustració 3 - Esquema final de conexió i serveis 

 

 

 

 

 

Annex II – ABP: Graella d’observació 

 

La taula representa la graella utilitzada per els professors per fer el seguiment del 

comportament i l’evolució dels alumnes durant el desenvolupament del projecte. 

Aquesta graella està extreta de [Villarreal (2018)]. 

Indicador 

Observació docent 

Sí No 
A 

vegades 
Comentari 

Diligent a l'hora de començar i acabar la 

sessió. No perd el temps ni triga a començar la 

sessió 

 

Porta el material necessari per a treballar  



Autònom a l'hora de resoldre els dubtes que 

apareixen 

 

Sol·licita ajuda al docent correctament només 

quan no hi ha alternativa Respecta el torn 

d’atenció del docent 

 

Col·labora amb els companys quan ho 

necessiten 

 

Coopera aportant idees i solucions dins el grup  

Manté l'ordre a la seva taula i té cura del 

material que utilitza  

 

Aporta un bon ambient de treball a classe  

Valoració final a la graella de seguiment 

setmanal d’evolució del grup de treball 

 

Taula 3 - Graella d'observació Villarroel (2018) 

 

  



Annex III – ABP prova pilot: rubriques per a demostració final del projecte 

 

 

EXPERT ADVAN

CE 

JUNIOR APREN

ENT 

NOVELL MOLT 

NOVEL

L 

PE

S 

 

10 8 6 5 4 1 

XARXA vlans subnettin

g 

solucion

at amb 

iptables 

Fa ping 

entre les 

3 

màquine

s 

Hi ha 

funcionat 

però ha 

fallat en el 

moment 

de la 

demo 

 

5

% 

SCRIPTS - 

B-L: ssh 

claus 

Preguntes 

de desicion 

de disseny 

Connect

a, 

regenera 

clau i 

connecte 

Connexi

ó 

correcta, 

i saben 

localitzarl

a 

S'han 

generat i 

connecte

n 

S'han 

generat 

però te 

probleme

s 

d'autentic

ació 

No s'han 

generat 

5

% 

SCRIPTS - 

B-L: Ssh 

transferènci

a d'arxius 

i guarda o 

persisteix 

en 

interrupcion

s de 

connexió 

i guarda 

logs a un 

arxiu 

personali

tzat 

Transfer

eix amb 

correcte 

gestió de 

carpetes 

Transfer

eix 

correcta

ment 

No 

funciona 

però està 

realitzat 

correctam

ent al 

script 

No 

funciona 

el ssh 

7

% 

SCRIPTS - 

B-L: 

Raonament

s de Ssh 

transferenci

a d'arxius 

decicions 

de disseny 

i respon 

raonadame

nt les 

ventatges 

de la 

decició 

pressa. I 

respon a 

les 

preguntes 

de detall 

Ha 

utilitzat 

un altre 

comanda 

a la 

propossa

da al 

enunciat 

Ha 

probat 

altres 

comande

s o ha 

utilitzat 

particular

itats de 

la 

comanda 

dd 

Ha fet 

segons 

l'enuncia

t i 

funciona 

amb els 

minims 

Ha seguit 

el manual 

i te 

probleme

s per 

funcionar 

No ha 

impleme

ntat el 

script 

5

% 



SCRIPTS - 

L-BCN: Ssh 

transferènci

a d'arxius 

i guarda o 

persisteix 

en 

interrupcion

s de 

connexió 

i guarda 

logs a un 

arxiu 

personali

tzat 

Transfer

eix amb 

correcte 

gestió de 

carpetes 

Transfer

eix 

correcta

ment 

No 

funciona 

però està 

realitzat 

correctam

ent al 

script 

No 

funciona 

el ssh 

7

% 

SCRIPTS - 

L-BCN: 

Raonament

s de 

transferenci

a d'arxius 

decicions 

de disseny 

i respon 

raonadame

nt les 

ventatges 

de la 

decició 

pressa. I 

respon a 

les 

preguntes 

de detall 

Ha 

utilitzat 

un altre 

comanda 

a la 

propossa

da al 

enunciat 

Ha 

probat 

altres 

comande

s o ha 

utilitzat 

particular

itats de 

la 

comanda 

dd 

Ha fet 

segons 

l'enuncia

t i 

funciona 

amb els 

minims 

Ha seguit 

el manual 

i te 

probleme

s per 

funcionar 

No ha 

impleme

ntat el 

script 

5

% 

SCRIPTS - 

L-BCN: 

Daemon 

Funciona 

correctame

nt i ha fet 

alguna cosa 

més 

directe a 

10 

Directe a 

10 

L'ha 

realitzat i 

funciona 

L'ha fet 

però no 

funciona 

No ha 

fet el 

daemon 

2

% 

SCRIPTS - 

L-BCN: 

Política de 

backups i 

recuperació 

S'ha 

applicat una 

bona gestió 

de 

recuperació 

de backups 

i s'ha 

autimatitzat 

S'ha 

estudiat 

una 

politica 

de 

recupera

ció 

i s'ha 

aplicat 

un parell 

de 

mesures 

de 

politique

s de 

backup 

El grup 

ha 

establert 

alguna 

politica 

de 

backup 

de 

segureta

t 

El grup 

sap quina 

politica 

aplicar 

però no 

l'ha 

possat en 

marxa 

No hi ha 

cap tipus 

d'estrate

gia 

2

% 

SCRIPTS - 

PROPI: 

Estrategia i 

raonament 

La solució 

aportada 

ajuda als 

usuaris, es 

complexe i 

preveu 

posibles 

problemes 

automatitza

nt tasques 

al usuari 

La 

solució 

aportada 

dona 

solucion

s a 

problem

es 

imprevist

os o te 

funcional

itats una 

La 

solució 

aportada 

té 

funcional

itat i 

ajuda al 

planteja

ment i 

resol 

posibles 

S'ha 

plantejat 

i raonat 

una 

solució 

S'ha 

realitzat 

plantejam

ent 

vagament 

No hi ha 

cap 

planteja

ment 

6

% 



mica 

complex

es. 

probleme

s 

SCRIPTS - 

PROPI: 

Codificació 

El script 

funciona 

perfectame

nt és 

complexe, 

automàtic o 

ajuda al 

usuari, 

guarda logs 

o dona 

respostes al 

usuari 

El script 

s'enten, 

dona 

ajudes al 

usuari 

(missatg

es, 

menus, 

etc) 

El script 

funciona 

amb un 

planteja

ment 

més 

complex

e 

El script 

es sencill 

i 

funciona 

S'ha 

realitzat 

però 

presente 

probleme

s, mal 

funciona

ments o 

no 

funciona 

No s'ha 

realitzat 

5

% 

FIREWALLS

: 

Monitoratge 

de xarxes 

El grup 

interpreta 

correctame

nt la 

informació 

de les eines 

de 

monitoratge 

i ha pogut 

extreure 

conclusions 

que han 

donat 

solució al 

treball. 

El grup 

fa servir 

eines de 

monitora

tge 

entenen 

com 

funciona 

la 

transfere

ncia de 

paquets 

a la seva 

xarxa 

Es fa 

servir 

withesar

k o 

similiars 

per 

comprob

ar el 

tràfic de 

xarxa 

Hi ha 

compren

sió 

general 

sobre 

monitora

tge i s'ha 

fet servir 

comande

s com 

iptables 

status, 

namps. 

No hi ha 

comprens

ió a l'hora 

de llegir 

l'estat de 

la xarxa i 

els 

paquets 

enviats 

No 

mostra 

compren

sió 

7

% 

FIREWALLS

: Iptables 

La 

configuració 

de iptables 

és 

complexe hi 

ha 

redireccion

ament o 

solucions 

més 

complexes 

que les 

plantejades 

Han 

configura

t 

correcta

ment les 

ip tables 

i han 

donat 

una 

configura

ció per 

tal de 

complir 

la xarxa 

simulada 

Els ip 

tables 

compleix

en el 

requisits 

i s'han 

treballat 

la resta 

de ports 

Han fet 

una 

configura

ció 

correcte i 

sencilla 

de 

iptables 

S'han 

tramitat 

configura

ción 

inclimpert

es o 

donen 

probleme

s 

No s'ha 

fet res 

7

% 



Actitud - 

Integrant 1 

i ha 

treballat 

més enllà 

del 

plantejat. 

Ha ajudat a 

companys 

d'equip o 

fora del 

equip. Ha 

mostrat 

iniciativa, 

inventiva o 

proactivitat. 

i 

demostr

a un 

treball 

autonom 

a l'hora 

de 

resoldre 

problem

es o fer 

cerques 

que 

l'ajudin a 

resoldre 

problem

es 

Segueix 

les 

indicacio

ns del 

professor

, treballa 

en equip. 

Ha 

complert 

amb els 

mínims 

que ha 

donat 

l'equip. 

Porta molt 

poca 

carrega i 

molt poca 

responsa

bilitat 

Ha faltat 

o no ha 

mostrat 

colabora

ció amb 

el grup 

8

% 

Actitud - 

Integrant 2 

i ha 

treballat 

més enllà 

del 

plantejat. 

Ha ajudat a 

companys 

d'equip o 

fora del 

equip. Ha 

mostrat 

iniciativa, 

inventiva o 

proactivitat. 

i 

demostr

a un 

treball 

autonom 

a l'hora 

de 

resoldre 

problem

es o fer 

cerques 

que 

l'ajudin a 

resoldre 

problem

es 

Segueix 

les 

indicacio

ns del 

professor

, treballa 

en equip. 

Ha 

complert 

amb els 

mínims 

que ha 

donat 

l'equip. 

Porta molt 

poca 

carrega i 

molt poca 

responsa

bilitat 

Ha faltat 

o no ha 

mostrat 

colabora

ció amb 

el grup 

8

% 

Actitud - 

Integrant 3 

i ha 

treballat 

més enllà 

del 

plantejat. 

Ha ajudat a 

companys 

d'equip o 

fora del 

equip. Ha 

mostrat 

iniciativa, 

inventiva o 

proactivitat. 

i 

demostr

a un 

treball 

autonom 

a l'hora 

de 

resoldre 

problem

es o fer 

cerques 

que 

l'ajudin a 

resoldre 

Segueix 

les 

indicacio

ns del 

professor

, treballa 

en equip. 

Ha 

complert 

amb els 

mínims 

que ha 

donat 

l'equip. 

Porta molt 

poca 

carrega i 

molt poca 

responsa

bilitat 

Ha faltat 

o no ha 

mostrat 

colabora

ció amb 

el grup 

8

% 



problem

es 

DOCUMENT

ACIÓ - 

Presentació 

Ben indexat 

i 

estructurat, 

esmenta 

captures, 

inclou 

webgrafia 

complerta. 

Utilitza 

gràfics 

i 

raoname

nt de 

cada 

apartat. 

Explica 

més 

enllà del 

demanat

. Tots els 

apartats, 

inclou 

opinió, 

webgrafi

a, 

conclusi

ons, etc 

i inclou 

webgrafi

a. 

Construc

ció de 

frases 

amb 

coherenc

ia. Ha 

oblidat 

algún 

apartat 

Apartats 

diferenci

ats i 

index 

Caotic No ha 

realitzat 

entrega 

5

% 

DOCUMENT

ACIÓ - 

Contingut 

i Aporta 

solucions i 

decisions 

originals 

pensades 

per ells 

mateixos i 

saben 

raonar-les. 

Hi ha hagut 

una bona 

reserca o 

una bona 

descripció 

de les 

probes 

realitzades. 

Es reflexa 

el treball 

realitzat en 

la memoria 

Raona 

de forma 

detalla 

les 

deicions 

presses 

tot i no 

ser les 

millors 

Dona 

referenci

es i 

comenta 

el codi 

expossat 

Explica 

les 

decision

s de 

forma 

breu 

Poc 

raonamen

t 

No ha 

realitzat 

entrega 

7

% 

Taula 4 - Rubrica d'avaluació final del ABP pilot 

  



Annex IV – ABP prova pilot: resultats de les enquestes 
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