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1.1. Relació d’hores, RA, CA i continguts del mòdul automatismes industrials 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

1. Interpreta circuits bàsics d’automatismes programables, identificant‐ne els elements i els 

esquemes. 
 

Criteris d’avaluació: 
 

1.1. Identifica les especificacions tècniques del sistema automàtic. 

1.2. Descriu els principis de funcionament i característiques dels elements que intervenen 

en el sistema automàtic proposat (sensors, actuadors i mecanismes, entre d’altres). 

1.3. Interpreta  esquemes  de  connexió  d’entrades  i  sortides  de  l’autòmat,  amb  la 

simbologia normalitzada. 

1.4. Interpreta i realitza petites modificacions en el programa de control de l’autòmat. 

1.5. Té en compte els temps previstos per al procés. 

1.6. Respecta els criteris de qualitat. 

1.7. Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten. 

 

2. Realitza  la  connexió  d’elements  en  sistemes  automàtics  amb  control  programable, 

interpretant‐ne esquemes bàsics i verificant‐ne el funcionament. 

 

Criteris d’avaluació: 

2.1 Identifica les entrades, sortides (analògiques i digitals) i les seves referències. 

2.2 Connecta els equips i elements perifèrics del sistema. 

2.3 Estableix la comunicació del programari amb el dispositiu programable. 

2.4 Interpreta circuits de control bàsics amb autòmats programables. 

2.5 Interpreta petits programes seqüencials de control a partir del GRAFCET. 

2.6 Verifica el funcionament del sistema. 

2.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat vers el 

risc elèctric) i de protecció ambiental. 

2.8 Realitza les activitats en el temps requerit. 

2.9 Aplica les normes de qualitat en les intervencions. 

2.10 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten. 

 

3. Realitza  operacions  auxiliars  de  manteniment  d’instal∙lacions  d’automatització 

programable, relacionant les intervencions amb els resultats a aconseguir. 

 

Criteris d’avaluació: 
 

3.1. Descriu les avaries tipus en instal∙lacions  d’automatització programable. 

3.2. Inspecciona la instal∙lació comprovant visualment o funcionalment la disfunció. 

3.3. Reconeix  l’estat  de  la  instal∙lació  o  d’alguns  dels  seus  elements  efectuant  proves 

funcionals o mesures elèctriques elementals. 

3.4. Substitueix l’element deteriorat o avariat seguint el procediment establert, o d’acord 

a les instruccions rebudes, verificant‐ne la seva compatibilitat. 
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3.5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant 

el risc elèctric) i de protecció ambient. 

3.6. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i eines. 

Demostra responsabilitat davant d’errades i fracassos. 

Continguts 

1. Interpretació circuits bàsics amb autòmats programables: 

1.1. Identificació  de  l’estructura  i  les  característiques  fonamentals  dels  autòmats 

programables. 

1.2. Simbologia. 

1.3. Interpretació de programes bàsics d’autòmats. Llenguatges i procediments. 

1.4. Seqüència d’operacions i control del temps. 

 

2. Connexió d’elements en sistemes automàtics de control programable: 

2.1. Resistències elèctriques, sensors i actuadors. Tipus i característiques. 

2.2. Entrades i sortides digitals i analògiques. 

2.3. Tècniques de muntatge i connexió d’elements de sistemes autòmats programables. 

2.4. Seqüència en l’operació de connexió. 

2.5. Aplicacions industrials amb autòmats. 

2.6. Qualitat en el muntatge de sistemes automàtics amb control programable. 

 

3. Operacions auxiliars de manteniment en instal∙lacions d’automatització programable: 

3.1. Característiques elèctriques dels equips i els seus elements: Tensió, corrent, resistència 

elèctrica, potència elèctrica. 

3.2. Equips de mesura. Procediments d’utilització. 

3.3. Tipologia  d’avaries  característiques  en  instal∙lacions  automàtiques  de  control 

programable. 

3.4. Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats. 

3.5. Operacions bàsiques de substitució d’elements i verificació del funcionament. 

1.2. Avaluació del mòdul 

L’avaluació  del  mòdul  es  farà  al  llarg  de  la  seva  durada  amb  els  instruments  d’avaluacions 

establerts. 

1.2.1. Instruments d’avaluació 
 

 G1.  Graella  d’observació  del  desenvolupament  de  les  pràctiques.  Es  farà  servir  la 

mateixa graella per l’avaluació de les pràctiques de les activitats que van de l’A1 a l’A9. 

 G2.  Graella  d’observació  del  desenvolupament  de  les  pràctiques  de  l’activitat  11, 

relacionades amb el manteniment d’instal∙lacions automàtiques. 

 Inf1.  Informe  que  recull  les  evidències  de  la  pràctica  d’introducció  a  l’entorn  de 

desenvolupament d’Arduino que es realitza a l’activitat 1. 

 Inf2. Informe que recull les evidències de les pràctiques de l’activitat 2: Semàfor,  lectura 

d’un polsador i semàfor amb prioritat per a vianants. 
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 Inf3. Informe que recull les evidències de les pràctiques de l’activitat 3: Semàfor amb 

llums a 230V en corrent altern i control automàtic dels llums d’un magatzem. 

 Inf4.  Informe  que  recull  les  evidències  de  les  pràctiques  de  l’activitat  4:  Control 

automàtic dels llums d’un magatzem, control automàtic llum nocturna del perímetre del 

recinte i control automàtic de la ventilació d’una nau industrial. 

 Inf5. Informe que recull les evidències de les pràctiques que es realitzen a l’activitat 5: 

Lectura d’un potenciòmetre i regulació temps llums magatzem amb potenciòmetre. 

 Inf6. Informe que recull les evidències de les pràctiques que es realitzen a l’activitat 6: 

Comptador  de  peces  amb  un  sensor  fotoelèctric,  sensor  d’aparcament  amb  sensor 

d’ultrasons i control d’una sitja de cereals amb un sensor capacitiu. 

 Inf7. Informe que recull les evidències de les pràctiques que es realitzen a l’activitat 7: 

Control velocitat d’un motor de corrent continu i control d’una cinta transportadora. 

 Inf8. Informe que recull les evidències de la pràctica que es realitza a l’activitat 8: Control 

pas de vehicle amb barrera. 

 Inf9. Informe que recull les evidències de les pràctiques que es realitzen a l’activitat 9: 

Control posició d’un motor pas a pas i control automàtic d’una persiana d’oficina. 

 Inf10.  Informe que recull  les evidències de  la pràctica que es  realitza a  l’activitat 10: 

Control nivell dipòsit. 

 Inf11.  Informe  que  recull  les  evidències  de  les  pràctiques  de  manteniment  que  es 

realitzen a l’activitat 11: Porta corredissa de garatge i control d’un muntacàrregues. 

 

1.2.2. Qualificació dels RA 

La qualificació dels RA serà en funció de cada instrument d’avaluació.  

Taula 1 Qualificació dels RA en funció dels instruments d'avaluació 

 

Font: Pròpia, en base als CA que es fan servir a cada instrument d’avaluació 

La qualificació final del mòdul serà en base als instruments d’avaluació de cada RA:        

Q. Mòdul = Q.RA1∙40%+Q.RA2∙50%+Q.RA3∙10% 

   

Inf1 Inf2 Inf3 Inf4 Inf5 Inf6 Inf7 Inf8 Inf9 Inf10 Inf11 G1 G2

RA1 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 40%

RA2 5% 5% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 10% 40%

RA3 60% 40%

Qualificació 

dels RA

Instruments d'avaluació
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1.3. Justificació de les activitats d’E‐A en relació al perfil professional 

Les següents taules mostren la relació de cada RA, continguts i CA amb els objectius generals, 

els CPPS així com les capacitats claus de cada activitat d’ensenyament‐aprenentatge. 

Taula 2 Justificació de les 11 activitats d’ensenyament‐aprenentatge 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua a la pàgina següent) 

 

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.1,1.3 1.1,1.2,1.4

2 2,4 2.2,2.3,2.8

A1: Introducció als autòmats programables amb Arduino

f,j,k h,j,k
Autonomia, organització del treball, 

treball en equip.
d.c.

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.1,1.2,1.3,1. 1.1,1.3,1.4,1.5,1.7

2 2.1,2.2,2.3 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6

Autonomía, organització del treball, 

responsabilitat, treball en equip
d.c.a,d,e,h,j,k

A2: Entrades i sortides digitals

d,h,j,k

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.1,1.2,1.3 1.3,1.4,1.5

2 2.1,2.4 2.2,2.6,2.7

Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes
d.c.a,d,e,h,j,k,l

A3: Actuadors (I): Control de relés i contactors per càrregues a 230V C.A.

d,h,j,k,l

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.2,1.3,1.4 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7

2 2.1,2.3,2.5,2. 2.2,2.4,2.5,2.7,2.10

3 3.3,3.4,3.5 3.3,3.4

Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes
d.c.a,d,e,j,k,l,m

A4: Sensors (I) i manteniment

d,h,j,k

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.3,1.4 1.3,1.4

2 2.1,2.2 2.1,2.2,2.8

A5: Entrades analògiques i el monitor sèrie d'Arduino

a,d,e,j,k d.c.h,j,k
Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.2,1.3,1.4 1.2,1.3

2 2.2,2.4,2.5 2.1,2.2,2.4,2.5,2.6

Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes
d.c.d,h,j,ka,d,e,h,j,k

A6: Sensors (II)

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1,3 1.5,1.6,1.7

2 2,1 2.4,2.8,2.10

A7: Actuadors (II): Control de motors de corrent continu

a,d,e,f,j,k,m h,j,k d.c.
Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes
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Font: Elaboració pròpia seguint el format de la guia de programació de mòduls professionals 

1.4. Descripció de les activitat d’E‐A i relació d’espais i recursos necessaris 

Taula 3 Descripció de les 11 activitats d’ensenyament‐aprenentatge i relació d’espais i recursos necessaris 

 

 

 

(Continua a la pàgina següent) 

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.3 1.5,1.6,1.7

2 2.1 2.4,2.10

Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes
d.c.h,j,ka,d,e,j,k,m

A8: Control de servomotors

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1,3 1.5,1.6,1.7

2 2,1 2.4,2.8,2.10

A9: Control de motors pas a pas

a,d,e,j,k,m h,j,k d.c.
Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.2,1.3 1.1,1.2,1.4

2 2.1,2.5 2.4,2.5,2.10

A10: Control nivell dipòsit aigua

a,d,e,j,k h,j,k d.c.
Autonomía, responsabilitat, treball en 

equip, resolució de problemes

RA Continguts Criteris d'avaluació
Objectius 

generals
CPPS

Objectius 

del centre
Capacitats clau

1 1.1,1.2 1.5,1.6,1.7

2 2.3,2.6 2.9,2.10

3 3.3,3.4,3.5 3.1,3.2,3.4,3.6,3.7

Autonomía, organització del treball, 

responsabilitat, treball en equip, 

resolució de problemes

d.c.
f,g,h,j,k

,l

a,d,e,f,g,h,i,

j,k,l,m

A11: Manteniment d'instal∙lacions automàtiques

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral d'introducció als autòmats 

programables amb Arduino.
0,5h

Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat ‐

Pràctica introducció a l'entorn de desenvolupament 

d'Arduino: Parpalleig del LED intern. Estructura del 

programa. GRAFCET.

2,5h

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat
∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de la pràctica (Inf1)

A1: Introducció als autòmats programables amb Arduino (3h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral introducció a les entrades i sortides 

digitals.
0,5h

Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica semàfor. 2h

Pràctica lectura d'un polsador. 0,5h

Pràctica semàfor amb prioritat per a vianants. 1h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf2)

A2: Entrades i sortides digitals (4h)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral relés i contactors. 0,5h
Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica semàfors amb llums a 230V C.A. 1h

Pràctica control llums magatzem. 1,5h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf3)

A3: Actuadors (I): Control de relés i contactors per càrregues a 230V C.A. (3h)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat
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Font: Elaboració pròpia seguint el format de la guia de programació de mòduls professionals 

   

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral sensors (moviment, temperatura i 

llum) i avaries en instalacions automàtiques.
0,5h

Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica control automàtic llum del magatzem. 2,5h

Pràctica control automàtic llum nocturna del perímetre 

del recinte.
2h

Pràctica control automàtic ventilació nau industrial. 2h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf4)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

A4: Sensors (I) i manteniment (7h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral entrades analògiques. 0,5h
Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica lectura potenciòmetre. 2h

Pràctica regulació temps llums magatzem amb 

potenciòmetre.
2,5h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf5)

A5: Entrades analògiques i el monitor sèrie d'Arduino (5h)

Taller electricitat

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral sensors proximitat (interruptors de 

posició, fotoelèctrics i ultrasons) i sensors capacitius.
0,5h

Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica compatdor peces amb sensor fotoelèctric. 2,5h

Pràctica sensor aparcament amb sensor ultrasons. 2h

Pràctica control sitja cereals amb sensor capacitiu. 2h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf6)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

A6: Sensors (II) (7h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral motors de corrent continu i motors 

c.c. amb engranatges.
0,5h

Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica control velocitat motor c.c. 2h

Pràctica cinta transportadora. 2,5h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf7)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

A7: Actuadors (II): Control de motors de corrent continu (5h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral servomotors. 0,5h
Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica control pas de vehicle amb barrera. 1,5h

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat
∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de la pràctica (Inf8)

A8: Control de servomotors (2h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral motors pas a pas. 0,5
Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica control posició d'un motor pas a pas. 2h

Pràctica control automàtic persiana oficina. 2,5h

∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf9)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

A9: Control de motors pas a pas (5h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Explicació magistral bombes d'aigüa i electrovàlvules. 0,5
Pc i projector 

(docent)
Taller electricitat

Pràctica control nivell dipòsit. 2,5h

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat
∙ Graella d'observació (G1)

∙ Informe de la pràctica (Inf10)

A10: Control nivell dipòsit aigua (3h)

Desenvolupament Durada Recursos i TIC Espais Intruments d'avaluació

Pràctica porta corredissa garatge. 3h

Pràctica muntacàrregues. 3h

∙ Graella d'observació (G2)

∙ Informe de les pràctiques 

(Inf11)

Pc amb IDE Arduino 

+ Kit Arduino + caixa 

d'eines electricitat

Taller electricitat

A11: Manteniment d'instal∙lacions automàtiques (6h)
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1.5. Avaluació de les activitats d’ensenyament‐aprenentatge 

Taula 4 Qualificació dels RA en funció dels instruments d'avaluació 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continua a la pàgina següent) 

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1) 2 2.2,2.3 Criteris explicitats a la graella

Informe de la pràctica (Inf1)
1

2

1.1,1.2,1.4

2.8
Rúbrica parcial (Rub1)

A1: Introducció als autòmats programables amb Arduino

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)
1

2

1.5,1.7

2.2,2.3,2.6
Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf2)
1

2

1.1,1.3,1.4

2.1,2.4,2.5
Rúbrica parcial (Rub1)

A2: Entrades i sortides digitals

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)
1

2

1.5

2.2,2.6,2.7
Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf3) 1 1.3,1.4 Rúbrica parcial (Rub1)

A3: Actuadors (I): Control de relés i contactors per càrregues a 230V C.A.

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)

1

2

3

1.5,1.6,1.7

2.2,2.7,2.10

3.3,3.4

Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf4)
1

2

1.2,1.3,1.4

2.4,2.5
Rúbrica parcial (Rub1)

A4: Sensors (I) i manteniment

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1) 2 2.2 Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf5)
1

2

1.3,1.4

2.1,2.8
Rúbrica parcial (Rub1)

A5: Entrades analògiques i el monitor sèrie d'Arduino

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1) 2 2.2,2.6 Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf6)
1

2

1.2,1.3

2.1,2.4,2.5
Rúbrica parcial (Rub1)

A6: Sensors (II)

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)
1

2

1.5,1.6,1.7

2.10
Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf7) 2 2.4,2.8 Rúbrica parcial (Rub1)

A7: Actuadors (II): Control de motors de corrent continu

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)
1

2

1.5,1.6,1.7

2.10
Criteris explicitats a la graella

Informe de la pràctica (Inf8) 2 2.4 Rúbrica parcial (Rub1)

A8: Control de servomotors
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Font: Elaboració pròpia seguint el format de la guia de programació de mòduls professionals 

Les graelles d’observació i la rúbrica estan al document del TFM. 

 

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1)
1

2

1.5,1.6,1.7

2.10
Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf9) 2 2.4,2.8 Rúbrica parcial (Rub1)

A9: Control de motors pas a pas

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G1) 2 2.10 Criteris explicitats a la graella

Informe de la pràctica (Inf10)
1

2

1.1,1.2,1.4

2.4,2.5
Rúbrica parcial (Rub1)

A10: Control nivell dipòsit aigua

Instruments d'avaluació RA CA Rúbriques d'avaluació o critèris d'avaluació

Graella d'observació (G2)

1

2

3

1.5,1.6,1.7

2.9,2.10

3.2,3.4,3.6,

3.7

Criteris explicitats a la graella

Informe de les pràctiques (Inf11) 3 3.1 Rúbrica parcial (Rub1)

A11: Manteniment d'instal∙lacions automàtiques
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1.6. Teoria del mòdul (per activitats 1 i 2) 

A continuació es troba una part de la teoria que es faria servir pel desenvolupar les activitats A1 

i A2 durant la fase de prova. L’altre part de la teoria la inclouen les pròpies activitats. Aquesta 

teoria es presenta a  l’alumnat en  format presentacions digitals, projectades a  la pantalla de 

l’aula. 

Tot  el  contingut de  les diapositives  (text)  és d’elaboració pròpia o  està  adaptat del  llibre  de 

referència que es mostra a la diapositiva 2, del qual el nostre centre té comprada una llicència 

d’ús. Les fonts de les diferents imatges que no són d’elaboració pròpia estan referenciades a la 

última diapositiva per tal de que l’alumnat tingui constància d’on ha sortit cada imatge. 
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1.7. Fitxa de l’activitat 2 per l’alumnat 

(comença a la pàgina següent) 
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Mòdul: Automatismes industrials  ACTIVITAT 2 

Títol de l’activitat: Entrades i sortides digitals. 

Temps: 4 hores. 

Resultats d’aprenentatge: 

RA1  Interpreta circuits bàsics d’automatismes programables, identificant‐ne els elements i 
els esquemes. 

RA2  Realitza  la  connexió  d’elements  en  sistemes  automàtics  amb  control  programable, 
interpretant‐ne esquemes bàsics i verificant‐ne el funcionament. 

Objectius de l’activitat: 
Interpretar esquemes d’entrada i sortida de l’autòmat. 
Interpretar i realitzar petites modificacions en el programa de control. 
Connectar equips i elements perifèrics al sistema. 

Recursos necessaris: 
PC amb IDE Arduino, connexió a internet, e‐mail institucional de l’alumne, kit d’Arduino. 

 

Descripció de l’activitat 

L’activitat consisteix en tres pràctiques: 

 Pràctica 2.1.: Programació d’un semàfor per a vehicles. 

 Pràctica 2.2.: Lectura d’un polsador. 

 Pràctica 2.3.: Programar un semàfor amb prioritat per a vianants. 

A cada pràctica es realitzarà el primer l’esquema a Tinkercad i es comprovarà el seu 

funcionament abans de muntar el circuit amb el kit d’Arduino. 

Materials necessaris 

 

Imatge 1 Components necessaris per les pràctiques de l'activitat 2 (Font: Tinkercad) 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Entrades i sortides digitals. 

Previ 

COMPONENT  SÍMBOL  REALITAT / TINKERCAD 

Resistència 

LED 

 

 

Polsador 

 

Taula 1 Símbol i representació gràfica dels elements que es faran servir a la pràctica (Font: Fritzing)  

CONNEXIONS INTERNES DE LA PROTOBOARD 

 

 

Taula 2 Representació de la continuïtat entre pins d’una protoboard (Font: Tinkercad) 

Els colors dels cables que s’han de fer servir són els següents:  

 NEGRE (‐) per totes les connexions que vagin a massa (GND). 

 VERMELL (+) per totes les connexions que vagin directament al pin  +5V d’Arduino. 

 VERD per les connexions de SORTIDA de l’Arduino (pins configurats com a sortides). 

 GROC per les connexions d’ENTRADA de l’Arduino (pins configurats com a entrades). 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Entrades i sortides digitals. 
 

ESQUEMA TERMINALS (PINOUT) ARDUINO NANO 

 

PINOUT ARDUINO UNO 

Terminal  Funció 

GND  Connexió a massa (‐) 

5V  Sortida de +5V 

3.3V  Sortida de +3,3V 

Vin  Entrada alimentació externa (màxim +12Vcc) 

D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D8, D9, D10, D11, D12, D13 

Configurables com a ENTRADES o SORTIDES 
digitals. 

D3, D5, D6, D9, D10, D11  Configurables com a SORTIDES analògiques. 

A0, A1, A2, A3, A4, A5  ENTRADES analògiques. 
 

CONFIGURACIÓ DE LES ENTRADES/SORTIDES 

FUNCIÓ  BLOC TINKERCAD  TEXT 

Sortida 
digital 

pinMode (9, OUTPUT); 
digitalWrite (9, HIGH); 

Entrada 
digital 

pinMode (9, INPUT); 
digitalRead (9); 

Entrada 
analògica 

pinMode (A0, OUTPUT); 
digitalRead (A0); 

La funció pinMode és per establir si el pin serà d’entrada (INPUT) o de sortida (OUTPUT). 

La funció digitalWrite és per enviar tensió (HIGH) pel pin o per no enviar tensió (LOW). 



Annex del TFM “Creació d’un mòdul professional per treballar l’automatització industrial amb Arduino amb
els alumnes d’un Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar d’Instal∙lacions electrotècniques en edificis.” 

28

 

Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.1: Programació i muntatge d’un semàfor per a vianants (1,5h) 

Descripció de la pràctica 

Una aplicació que se simplifica molt a l’hora de realitzar‐la amb els autòmats programables és 

un semàfor per a vehicles. En aquesta pràctica aprendràs a programar i fer les connexions d’un 

semàfor a petita escala. El semàfor el muntarem a la protoboard i necessitaràs tres LED (vermell, 

groc i verd), una resistència de 1.000Ω (1kΩ) i cables de color negre, vermell i verd. 

L’esquema elèctric de les connexions és el següent: 

 

Imatge 2 Esquema connexions del semàfor 

 

Exercici 1 

Munta l’esquema de la imatge 2 en el simulador de Tinkercad. Fes servir la protoboard de 

Tinkercad per muntar les components.  

Quan el tinguis muntat, avisa al professor. 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.1: Programació i muntatge d’un semàfor per a vianants (1,5h) 

Exercici 2 

A partir del GRAFCET següent, fes la programació a Tinkercad i simula’l. Pista: Només et faran 

falta 9 blocs. Quan ho tinguis respon a les preguntes que hi ha sota el GRAFCET.  

pin: D10= LED verd; D11= LED groc; D12 = LED vermell. 

 

Imatge 3 GRAFCET del semàfor (esquerra) i bloc del pin assignat al LED vermell 

Qüestions de l’exercici 2 

1. A l’exercici 2 has fet servir alguna entrada o sortida de l’Arduino? i algun actuador? Si 

és que sí explica què i com ho has fet. 

 

Exercici 3 

El mateix circuit que has creat a Tinkercat, munta’l amb components reals. Descarrega el codi 

del semàfor que has creat a Tinkercad, puja’l a l’Arduino real (amb l’IDE d’Arduino) i executa’l. 

Quan ho tinguis llest avisa al professor. 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.2: Lectura d’un polsador (0,5h) 

Descripció de la pràctica 

En aquesta pràctica aprendrem a “llegir” un polsador amb l’Arduino i que s’activi el LED intern 

de l’Arduino quan polsem el polsador. 

Com es llegeix un polsador (o interruptor)? 

Els autòmats programables tenen dues maneres de “llegir” un polsador o un interruptor: 

 

Imatge 4 Maneres correctes de connectar un polsador o interruptor a un autòmat 

El pin digital queda en estat LOW o HIGH depenen si hem fet una connexió PULL UP o PULL 

DOWN. 

Nosaltres a  través de  la programació podrem decidir què farà  l’autòmat quan el pin es torni 

HIGH  i què farà quan el pin es torni LOW. En el cas d’aquesta pràctica, farem una connexió de 

tipus PULL DOWN, de tal manera que quan el pin sigui HIGH s’engegui el LED intern de l’Arduino. 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.2: Lectura d’un polsador (0,5h) 

Observa  que  en  qualsevol  dels  dos  casos,  el  pin  digital  sempre  està  rebent  una  tensió  de 

referència. Això es fa perquè quan definim un pin com a entrada, aquest ha de tenir sempre una 

tensió de referència. Si no li arriba cap tensió es considera que està en un estat indeterminat i 

pot donar problemes. 

La resistència de 4,7kΩ és necessària per no fer un encreuament (connexió directa del positiu 

amb el negatiu): 

AQUESTES CONNEXIONS NO S’HAN DE FER MAI! 

 

Imatge 5 Maneres incorrectes de connectar un polsador o interruptor a un autòmat 

Com es programa la lectura d’un polsador (o interruptor) ? 

Una manera senzilla de fer la programació per llegir un polsador és fent servir el condicionant 

“Si” (“IF” en anglès). 

Es formula una pregunta que es pugui respondre amb un “SÍ” o un “NO” i es decideix què fer 

en cada cas. 

 

Imatge 6 Exemple condicionant IF 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.2: Lectura d’un polsador (0,5h) 

Com es tradueix a codi?  

De la següent manera: 

 

Imatge 7 Codi en format BLOCS per la lectura d'un polsador i activació del LED intern. 

 

Imatge 8 Codi en format TEXT per la lectura d'un polsador i activació del LED intern 

Exercici 1 

Fes el muntatge i la programació (els dos a Tinkercad) del següent esquema: 

 

Imatge 9 Esquema muntatge polsador en l'autòmat Arduino Uno 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.2: Lectura d’un polsador (0,5h) 

Exercici 2 

Fes el GRAFCET del funcionament de l’exercici 1. Només necessites dus etapes i dues transicions. 

 

 

EXERCICIS D’APROFUNDIMENT 

Els següents exercicis són opcionals i només els has de fer si has acabat tots els exercicis previs 

de l’activitat. Pots escollir començar per l’exercici d’aprofundiment que vulguis. 

Exercici extra 1: Retard en la desconnexió d’un LED. 

Fes que el LED trigui tres segons en apagar‐se un cop així deixat de polsar el polsador. 

Exercici extra 2: Funcionament d’un LED per impulsos. 

Fes que quan polsis el polsador una vegada es posi en marxa el LED, però que no s’apagui fins 

que deixis el polsador i tornis a polsar‐lo. Fes que el cicle es repeteixi indefinidament. 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.3: Semàfor amb prioritat per a vianants (1,5 hores) 

Descripció de la pràctica 

En aquesta pràctica  farem servir com a base el circuit creat a  la pràctica 2.1. del semàfor  i  li 

afegirem el semàfor per a vianants (dos LED més) i un polsador. Material extra necessari: 

 Semàfor vianants: 1 LED vermell, 1 LED verd, 1 resistència de 1kΩ. 

 Polsador: 1 polsador, 1 resistència de 4,7kΩ. 

Es tracta de programar l’autòmat per tal de que compleixi amb el procés del següent GRAFCET: 

 

Imatge 10 GRAFCET del semàfor amb prioritat per a vianants 
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Mòdul: Automatismes industrials 
ACTIVITAT 2 

Pràctica 2.3: Semàfor amb prioritat per a vianants (1,5 hores) 

L’esquemàtic del muntatge del semàfor amb prioritat per a vianants és el següent: 

 

Imatge 11 Esquema del muntatge del semàfor amb prioritat per a vianants 

Exercici 1: 

Fes el muntatge de l’esquema del semàfor (imatge 11) a Tinkercad.  

Exercici 2: 

Fes la programació del semàfor a Tinkercad seguint el GRAFCET de la imatge 10 i simula’l.  

Exercici 3: 

Fes el muntatge real en la protoboard. Descarrega el programa de Tinkercad i puja’l a l’Arduino. 

EXERCICIS D’APROFUNDIMENT 

Els següents exercicis són opcionals i només els has de fer si has acabat tots els exercicis previs 

de l’activitat. Pots escollir començar per l’exercici d’aprofundiment que vulguis. 

Exercici extra 1: Optimització del GRAFCET: Fes el GRAFCET de la imatge 10 amb només 4 etapes. 

Exercici extra 2: Parpellegi semàfor vianants. 

El semàfor de vianants programat a l’exercici 2 té un perill: canvia de verd a vermell al moment. 

Fes que abans de passar a vermell el LED verd faci tres intermitències (parpelleig). 
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¿Programación visual, textual o híbrida? 
Una revisión sistemática de la literatura. 

F. Xavier Fontiveros  

 

//Resumen 

INTRODUCCIÓN. Este trabajo realiza una revisión sistemática de la literatura referente 

a estudios que analizaban las diferentes modalidades de programación basada en bloque, 

en texto e híbrida y plantea dos preguntas de investigación 

MÉTODO. Revisión sistemática de la literatura. 

RESULTADOS. El resultado del análisis nos ha mostrado evidencias de que la 

modalidad de programación basada en bloques es mejor para iniciarse en la 

programación, pero no ha sido concluyente a la hora de determinar cuál de esas 

modalidades facilita la transición a la programación. 

DISCUSIÓN. Si bien es cierto que la literatura analizada muestra que hay evidencias de 

que la modalidad de programación por bloques es mejor para aprender a programar, 

también se ha podido ver que la elección del programa a utilizar también juega un papel 

importante en la motivación de los estudiantes. Por otro lado, faltan estudios que muestren 

evidencias de qué modalidad facilita la transición hacia la programación textual. 

//Palabras clave 

Programación visual; Programación por bloques; Programación híbrida; Comparativa 

entornos de programación. 

//Datos del autor 

Alumno del Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Universidad 

Politécnica de Catalunya. 

 

//Títol 

Programació visual, textual o híbrida? Una revisió sistemàtica de la literatura. 

//Resum 

INTRODUCCIÓ. Aquest treball realitza una revisió sistemàtica de la literatura referent 

a estudis que analitzaven les diferents modalitats de programació basada en blocs, en text 

i hibrida i planteja dues preguntes d’investigació. 

MÈTODE. Revisió sistemàtica de la literatura. 

RESULTATS. El resultat de l’anàlisi ens ha mostrat evidències de que la modalitat de 

programació basada en blocs és millor per a iniciar-se en la programació, però no ha estat 
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concloent a l’hora de determinar quines d’aquestes modalitats facilita la transició a la 

programació. 

DISCUSSIÓ. Si bé és cert que la literatura analitzada mostra que hi ha evidències de que 

la modalitat de programació per blocs és millor per aprendre a programar, també s’ha 

pogut veure que la elecció del programa a utilitzar també juga un paper important en la 

motivació dels estudiants. Per un altre costat, falten estudis que mostrin evidències de 

quina modalitat facilita la transició cap a la programació textual. 

// Paraules clau 

Programació visual; Programació per blocs; Programació híbrida; Comparativa entorns 

de programació 

 

//Title 

Block-based, Textual-based or Hybrid-based programming? A systematic literature 

reviews. 

//Abstract 

INTRODUCTION. This work performs a systematic review of the literature referring to 

studies that analysed the different modalities of block-based, text and hybrid 

programming and raises two research questions. 

METHOD. Systematic review of the literature. 

RESULTS. The result of the analysis has shown evidence that the block-based 

programming modality is the best way to start programming, but it has not been 

conclusive in determining which of these modalities facilitates more the transition to 

programming. 

DISCUSSION. Although it is true that the analysed literature shows that there is evidence 

that the visual programming modality is better for learning to program, it has been seen 

also that the choice of the program plays an important role in the motivation of the 

students. On the other hand, there is a lack of studies that show evidence of which 

modality facilitates the improvement towards textual programming. 

//Keywords 

Visual programming; Block-based programming; Hybrid-based programming; 

Comparative programming environments 
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1. Introducción 

La sociedad ya no concibe un mundo sin tecnología. Tanto es así que en España 

se empiezan a impartir competencias relacionadas con las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) a muy temprana edad. En Cataluña, por 

ejemplo, el currículum de educación primaria ya recoge la enseñanza de 

programas informáticos para escribir textos cortos o realizar presentaciones. 

Si avanzamos hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una de las 

competencias básicas del ámbito matemático es el uso de hojas de cálculo para 

trabajar los contenidos relativos al cálculo. Si entramos a revisar las competencias 

del ámbito científico tecnológico, nos encontramos en que el alumnado en la 

asignatura de Tecnología recibe formación sobre lenguajes de programación en 

segundo año, programación de aplicaciones en tercer año y en caso de cursar la 

optativa de cuarto año, aprende competencias sobre control y automatización, 

máquinas automáticas y diseño de robots entre otros. Muchas veces, se opta por 

dar estos contenidos con aplicaciones como Scratch o se construyen robots o 

sistemas automatizados con Arduino o similares. 

El uso de uno u otro lenguaje de programación para impartir estos contenidos, ya 

sea Scratch, Alice, App Inventor para Android, etc., no está establecido y se deja 

a elección del centro o del profesorado. 

La elección del lenguaje correcto, así como el uso de las metodologías adecuadas, 

adquiere una especial importancia en niveles tan básicos de la enseñanza. De ello 

dependerá, en parte, comenzar en el mundo de la programación con la base 

correcta. 

Este trabajo analiza precisamente la literatura científica relacionada con los 

lenguajes de programación que se utilizan para realizar una introducción a la 

programación. Más concretamente, realiza un análisis comparativo de los 

lenguajes de programación visual (también llamada programación por bloques), 

textuales e híbridos (mezcla de visual y textual). 

Así pues, este trabajo recoge los resultados de una revisión sistemática de la 

literatura (Molina Arias, 2013) realizada entre abril y mayo de 2020. En él se 

formulan dos preguntas de investigación relacionadas con la elección del primer 

lenguaje de programación y la transición a los lenguajes textuales. Estas preguntas 

nos ayudaran a informarnos sobre si es mejor enseñar a programar en un entorno 

visual, textual o híbrido y si alguna de ellas ofrece alguna ventaja para realizar una 

mejor transición a la programación textual. 

2. Preguntas de investigación 

En este estudio nos centramos en la relación entre la elección del idioma y 

aprender a programar. Concretamente, queremos conocer si existen evidencias 

que prueben que alguna de las modalidades, visual, textual o híbrida, es mejor 

para enseñar en los cursos de introducción a la programación y si alguna de ellas 

ofrece alguna ventaja en la transición a la programación textual. Para ello se 

definieron las siguientes preguntas de investigación: 

P1. ¿Algunas de las modalidades, visual, textual o híbrida, es mejor para iniciarse 

en la programación? 
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P2. ¿Alguna de las modalidades, visual, textual o híbrida, facilita mejor la 

transición a la programación textual? 

3. La revisión sistemática 

Las revisiones sistemáticas de la literatura son un medio para identificar, evaluar 

e interpretar toda la investigación disponible relevante para dar respuestas a una o 

más preguntas de investigación de una manera imparcial (Kitchenham et al., 

2009). Anticipamos que para las preguntas de investigación que se plantean en 

este documento se podría encontrar una gran cantidad de material y, como tal, se 

consideró la revisión sistemática como la mejor opción. 

Con la entrada en vigor en 2015 de los nuevos currículums para la ESO, los cuales 

incluían formación en programación, esta investigación resulta muy oportuna. 

Conocer qué lenguaje es el más indicado para impartir fundamentos de 

programación y/o cuál tiene más evidencias de ser mejor para realizar la transición 

a los lenguajes textuales, han sido preguntas que también se han formulado otros 

autores como (Papadakis & Orfanakis, 2018), (Price & Barnes, 2015), (Saito et 

al., 2017) y (Eid & Millham, 2012), pero que rara vez respondieron. El objetivo 

de esta revisión es abordar los temas de manera más detallada, haciendo acopio 

de las opiniones y resultados de otros investigadores. 

4. Trabajos relacionados 

Otros trabajos posteriores a este han trabajado con la metodología de la revisión 

sistemática de la literatura o se han realizado preguntas de investigación en línea 

a las formuladas en la sección 2. 

Por ejemplo, en el artículo de Alrubaye (Alrubaye et al., 2019) formulaban la 

siguiente pregunta de investigación: “¿En comparación con el entorno basado en 

bloques, el entorno de programación basado en híbridos mejora la curva de 

aprendizaje de los estudiantes cuando migran a entornos basados en texto?” 

Por su lado, en el artículo de Noone (Noone & Mooney, 2017) realizaban una 

revisión sistemática de la literatura y formulaban las siguientes dos preguntas de 

investigación: “(1) ¿Hay algún beneficio de aprender un lenguaje de 

programación visual sobre un lenguaje tradicional basado en texto?” y “(2) ¿La 

elección del primer lenguaje de programación marca la diferencia? ¿Qué 

idiomas son los mejores para enseñar?” 

El presente trabajo pretende indagar para dar unas respuestas más concretas, que 

puedan servir de ayuda a los profesores y profesoras que se cuestionen las mismas 

preguntas que formulamos en la sección 2. 

5. Metodología 

5.1. Introducción 

Esta revisión sistemática de la literatura se basa en las pautas para realizar 

revisiones sistemáticas de la literatura en ingeniería de software de Barbara 

Kitchenham (Kitchenham et al., 2009). Entre las diferentes ventajas que presenta 
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esta metodología, la que nos hizo seleccionarla para este estudio fue que con la 

metodología bien definida se disminuye la probabilidad de que los resultados 

estén sesgados. 

Para aplicar el método es necesario seguir unos pasos detallados: 

1. Identificar la necesidad de una revisión (consultar las secciones 1 y 3). 

2. Especificar las preguntas de investigación (consultar sección 2). 

3. Desarrollar un protocolo de revisión (consultar sección 5.1 a 5.3). 

4. Definir una estrategia de búsqueda de documentos (consultar sección 5.4). 

5. Evaluar la calidad del estudio (consultar sección 5.5). 

6. Extracción y síntesis de datos (consultar sección 5.6). 

7. Informe sobre los resultados encontrados (consultar sección 7). 

Todos estos pasos han sido seguidos a lo largo de este documento. 

5.2. Recursos buscados 

Entre marzo y abril de 2020 se realizaron búsquedas en diferentes bases de datos 

de publicaciones, como ACM Digital Library, IEEE Xplore y Google Scholar. 

ACM Digital Library se escogió por ser conocida en el mundo de la educación y 

la comunidad científica como base de documentos de divulgación de literatura 

informática. IEEE Xplore se escogió por ser una base de datos ampliamente 

conocida para acceder a contenido científico y técnico. Por último, se decidió 

utilizar Google Scholar como base de datos de apoyo para garantizar que se 

pudiese encontrar la mayor cantidad posible de documentos relevantes. 

5.3. Términos de búsqueda 

Para realizar una búsqueda efectiva de la información, fue necesario establecer 

unos términos de búsqueda que se ajustaran a las necesidades de esta 

investigación. 

Para la elección de los términos de búsqueda se tuvieron en cuenta aspectos como 

el de que en español el término “programación” puede ser ambiguo, refiriéndose 

también a la planificación didáctica, y que “programación visual” puede arrojar 

resultados de búsquedas relacionados con Visual Basic. Para afinar mejor la 

búsqueda, se definieron unos términos de búsqueda principales y unos términos 

de búsqueda secundarios. 

Incluir unos términos de búsqueda secundarios también responde a la necesidad 

de dar con documentos que compararan o analizan lenguajes de programación 

visuales, textuales y/o híbridos, pero que en el título del documento ser refieren a 

ellos por su nombre, como por ejemplo Scratch! 

Además, para garantizar el poder obtener el mayor número posible de 

documentos, se incluyeron términos de búsqueda en inglés, tanto para la categoría 

de términos de búsqueda principales como para la de términos de búsqueda 

secundarios.  

Términos de búsqueda principales: “Programación visual”, “Programación por 

bloques”, “Programación híbrida”, “Comparativa programación visual y textual”, 
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“Visual programming”, “Block-based”, “Block-based text-based comparing”, 

“Hybrid-based”, “Novice programming environments”. 

Términos de búsqueda secundarios: “Educación”, “Educación primaria”, 

“Educación Secundaria”, “Universidad”, “Scratch”, “Alice”, “CS”, “Primary 

education”, “Secondary education”, “University”. 

En total se utilizaron nueve términos de búsqueda principales y diez términos de 

búsqueda secundarios, con la intención de cubrir un amplio espectro de edad y 

lenguajes de programación. 

5.4. Selección de documentos 

Las búsquedas iniciales con los términos de búsqueda en español en las diferentes 

bases de datos arrojaron resultados muy dispares. En IEEE Xplore los términos de 

búsqueda en español no arrojaron ningún resultado y en ACM Digital Library los 

resultados de la búsqueda no se ajustaban a la temática. En Google Scholar, las 

búsquedas combinadas de los términos en español dieron como resultado más de 

37.900 resultados. 

Las búsquedas iniciales con los términos de búsqueda en inglés realizadas en las 

diferentes bases de datos en esta ocasión arrojaron una gran cantidad resultados. 

En IEEE Xplore se obtuvieron 3.963 resultados, en ACM Digital Library se 

obtuvieron 491.819 resultados y en Google Scholar 260.000 resultados. 

El primer paso para filtrar tal cantidad de resultados fue aplicar un filtrado 

exhaustivo de títulos. Con ello se consiguió eliminar los documentos en los que 

resultaba evidente que no tendrían nada que ver con las preguntas de 

investigación. Con este primer filtro, se consiguió reducir la cantidad de 

documentos a 56 (de todas las fuentes fusionadas).  

En la siguiente etapa se leyó el resumen de los 56 documentos y si el contenido 

no era relevante para las preguntas de investigación, se descartaba. Esto nos dejó 

un total de 25 posibles documentos para el estudio. 

En la siguiente etapa, esos 25 documentos fueron leídos en su totalidad.  Para 

realizar la selección final de los documentos a incluir en esta investigación, se 

definieron unos criterios de inclusión y exclusión, junto a una evaluación de la 

calidad. Todo ello se realizó durante la lectura de cada documento. 

Los requisitos para la inclusión de un documento eran los siguientes: 

• El documento se centraba en algún lenguaje de programación visual o híbrido. 

• El documento detallaba el lenguaje de programación visual o hibrida como 

primer lenguaje de programación o era una comparativa. 

• El documento estaba centrado en al menos una de las preguntas de investigación. 

• El documento no era una tesis, un trabajo final de grado o máster ni literatura de 

un blog. 

Para que los documentos fuesen incluidos en este trabajo, debían cumplir con 

todos los requisitos. Para aquellos documentos en los que su inclusión podría 

generar alguna duda, se utilizó la discreción del autor en función de su contenido. 

Por ejemplo, se conservó algún documento que, si bien no era un estudio, aportaba 

ciertas reflexiones que eran adecuadas para dar respuesta a las preguntas de 
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investigación, como por ejemplo el trabajo de Michael Kölling (Kölling et al., 

2015). 

5.5. Evaluación de la calidad 

Dentro de las pautas para realizar revisiones sistemáticas de la literatura en 

ingeniería de software de Barbara Kitchenham (Kitchenham et al., 2009), se 

utiliza una lista de verificación para evaluar la calidad de los estudios. Esa lista 

incluye 18 ítems, de los cuales este documento utiliza un subconjunto de tres 

preguntas: 

1. ¿Qué tan creíbles son los hallazgos? 

2. Si son creíbles, ¿son importantes? 

3. ¿Qué tan claros son los vínculos entre los datos, la interpretación y las 

conclusiones? 

A cada una de las tres preguntas para evaluar la calidad de los documentos se le 

aplicó una puntuación. Se le dio 2 puntos si el trabajo satisfacía completamente la 

pregunta (T). Se le dio 1 punto si satisfacía parcialmente la pregunta (P) y 0 si el 

trabajo no cumplía con la pregunta (N).  

A medida que se leían los trabajos se les iba dando las puntuaciones a cada 

pregunta y se realizaba una síntesis del mismo. Como aplicar una puntuación 

implica una cierta objetividad, al finalizar la lectura y aplicar la puntuación de los 

26 documentos, se volvió a leer la síntesis de todos los documentos y se volvió a 

aplicar la puntuación para comprobar si hubo discrepancias. Los documentos que 

presentaron discrepancia (2 en total) se volvieron a leer en su totalidad y se volvió 

a aplicar la puntación, prevaleciendo ésta como puntuación final. 

Sólo se escogieron para este trabajo los documentos que sumaron 4 o más puntos. 

Tras aplicar los criterios de inclusión y hacer esta evaluación de la calidad, en total 

se seleccionaron 16 artículos para incluir en este trabajo.  

La tabla 1 muestra la lista de puntuación de los 25 artículos que pasaron los 

criterios de inclusión, la cual incluye el artículo que no es una investigación, 

mencionado en la sección 4.4, y que por tanto no se le aplicó la puntuación. 

5.6. Extracción de datos y síntesis 

Durante todo el proceso, la información importante fue almacenándose en varias 

hojas de cálculo de Microsoft Excel, a excepción de la síntesis de los 25 

documentos finales, que fueron realizadas en un documento de Microsoft Word. 

Los datos almacenados en las hojas de cálculo sirvieron para realizar los cálculos 

de las puntuaciones presentadas en la tabla 1. 

Todas las referencias de los documentos fueron almacenadas y gestionadas a 

través de Mendeley (Reference Manager and Academic Social Network - 

Mendeley Database | Elsevier Solutions, 2008). 
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Tabla 1  

Lista de los trabajos a los que se les aplicó la puntuación 

 

 

Nota. Si la puntuación es mayor o igual a 4, el documento fue aceptado. El documento puntuado con N.A. es 

el explicado en la sección 5.4. y también se incluyó en este trabajo. 

  

Título de los documentos aceptados Año P1 P2 P3 Puntos

"Block-based Comprehension: Exploring and Explaining Student Outcomes 

from a Read-only Block-based Exam"
2017 T T T 6

"Blocking Progress? Transitioning from Block-based to Text-based 

Programming"
2017 P P T 4

"Blocks at Your Fingertips: Blurring the Line Between Blocks and Text in 

GP"
2015 P P P 3

"Bringing Blocks-based Programming into High School Computer Science 

Classrooms"
2016 P N T 3

"Comparing Block-Based and Text-Based Programming in High School 

Computer Science Classrooms"
2017 T T T 6

"Comparing novice programing environments for use in secondary 

education: App Inventor for Android vs. Alice"
2018 T T T 6

"Comparing Textual and Block Interfaces in a Novice Programming 

Environment"
2015 P P T 4

"Comparison of block-based and hybrid-based environments in 

transferring programming skills to text-based environments"
2019 P T P 4

"Comparison of text-based and visual-based programming input methods 

for first-time learners"
2017 P P T 4

"Droplet, a blocks-based editor for text code" 2015 P P P 3

"Entorno basado en programación por bloques para robots educativos" 2018 P N P 2

"Entornos de Programación Visual para Programación Orientada a 

Objetos: Aceptación y Efectos en la Motivación de los Estudiantes"
2017 T P P 4

"From blocks to text and back: Programming patterns in a dual-modality 

environment"
2017 T P T 5

"From Scratch to “Real” Programming (es la segunda parte de "Learning 

computer sience concepts with Scratch)"
2015 T P T 5

"How block-based, text-based, and hybrid block/text modalities shape 

novice programming practices"
2018 T T T 6

"How programming environment shapes perception, learning and goals: 

logo vs. Scratch"
2010 P P T 4

"Measuring Student Learning in Introductory Block-Based Programming: 

Examining Misconceptions of Loops, Variables, and Boolean Logic"
2017 T N T 4

"Panel: Future Directions of Block-based Programming" 2016 N N N 0

"Pencil code: block code for a text world" 2015 N N N 0

"Pensamiento computacional y programación visual por bloques en aula 

primaria"
2016 P N T 3

"Programar con Scratch en contextos educativos: ¿Asimilar directrices o 

co-construir Tecnologías para la Inclusión Social?"
2016 N N N 0

"Scratch for budding computer scientists" 2007 N N N 0

"To block or not to block, that is the question: students' perceptions of 

blocks-based programming"
2015 T P T 5

"Using Commutative Assessments to Compare Conceptual Understanding 

in Blocks-based and Text-based Programs"
2015 T T T 6

"Frame-Based Editing: Combining the Best of Blocks and Text 

Programming"
2016 N.A. N.A. N.A. N.A.
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6. Antecedentes 

6.1. Tipos de estudios 

La mayor parte de los 15 documentos que obtuvieron la puntuación necesaria para 

ser incluidos en este trabajo eran estudios que incluían estudios cuantitativos, los 

cuales obtenían los resultados después de haber enseñado a programar con alguna 

de las modalidades (visual, textual o híbrida). 

La metodología para obtener los datos de esos estudios era diferente en función 

de los autores y del tipo de estudio. En algunos casos se basaban en 

exámenes, en encuestas o en el análisis de los registros guardados durante 

las ejecuciones de los programas. La mayoría de los estudios no se 

limitaban a sólo uno de los tres métodos, sino que combinaba dos o tres de 

ellos. 

Como se explicó al final la sección 5.4., uno de los documentos no era un estudio, 

pero el autor de este trabajo consideraba que aportaba reflexiones adecuadas para 

este trabajo y se incluyó en la lista de los 16 aceptados. 

6.2. Cronología de los documentos aceptados 

Dado que el mundo de la informática evoluciona rápidamente, se consideró que 

para este trabajo sólo se aceptarían documentos que tuviesen como mucho 10 años 

de antigüedad. Eso implica que no se aceptaron trabajos publicados antes de 2010. 

Con este filtro de cronología se minimiza la probabilidad de que los resultados de 

los estudios ya no sean relevantes. 

La figura 1 muestra la cronología de los 16 documentos que se han utilizado para 

elaborar este trabajo. En ella se puede observar que la mayoría de los documentos 

(94%) son de los últimos 5 años y, de estos, una gran mayoría (43,75%) provienen 

del 2017, con lo que aumenta la probabilidad que los resultados de este estudio 

Aun tengan validez. 

Figura 1  

Cronología de los documentos aceptados 

 



 
¿Programación visual, textual o híbrida? Una revisión sistemática de la literatura. 10 

6.3. Fuente de datos 

Como se puede observar en la figura 2, la mayor parte de los documentos 

provinieron de ACM Digital Library (56%), seguidos de Google Scholar (38%). 

Sólo uno de los 16 documentos aceptados provino de IEEE Xplore. 

Figura 2  

Tabla distribución de los documentos aceptados en función de su fuente de 

procedencia 

 

6.4. Discusión del conjunto de datos 

El filtro aplicado para la selección de documentos (sección 5.4.), así como la 

evaluación de calidad (sección 5.5.) y la fuente proveniente de datos (sección 

5.2.), se realizaron para garantizar que las respuestas a las preguntas de 

investigación fueran válidas. Aun así, tanto el filtro como la evaluación de calidad 

implica algo de objetividad por parte del autor, así que se decidió añadir un filtro 

de límite de antigüedad de los documentos, para garantizar lo máximo posible que 

los datos pudiesen seguir siendo válidos a día de hoy. 

La edad de los participantes en los diferentes estudios es lo suficientemente amplia 

como para dar validez al estudio desde la educación primaria hasta la universidad, 

aun siendo estos últimos los que menos han participado como sujetos de estudio 

de los documentos aceptados. 

Por último, aunque los estudios son de diferentes países, se puede observar que 

los resultados son similares. 

7. Resultados 

Los resultados obtenidos son el resultado del análisis de los 16 documentos 

aceptados y leídos por segunda vez.  A medida que se realizaba la segunda lectura, 

se iban anotando en un documento de Microsoft Excel los datos relevantes para 

responder a las preguntas de investigación. 

El nivel de contribución de cada documento es distinto, por lo que habrá 

documentos que han aportado gran cantidad de información para alguna de las 

preguntas de investigación y en cambio hayan aportado poca para la otra. 
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Como ambas preguntas están relacionadas con los lenguajes de programación 

visual, textual e híbrida, es importante definir brevemente en qué consiste cada 

uno de ellos. 

7.1. Lenguajes de programación textuales 

Los lenguajes de programación textuales son los que habitualmente se utilizan 

para programar, ya sea desde un editor de código simple hasta un entorno de 

desarrollo integrado, los denominados IDE por sus siglas en inglés (Integrated 

Development Environment). 

Si bien hay entornos de desarrollo y editores de código que facilitan la 

introducción del texto (con herramientas como la de autocompletar), es necesario 

que la persona que programa conozca la sintaxis del lenguaje y las palabras clave 

de los comandos. Esto, como explican Brown (Brown et al., 2016), hace que en 

los lenguajes de programación de modalidad texto, el programador novel no sólo 

no sabe cuántos comandos existen, sino que además las bibliotecas de códigos 

suelen ser muy extensas y poco amigables, por lo que los programadores noveles 

tienen que hacer un esfuerzo extra para aprender a navegar por ellas. 

7.2. Lenguajes de programación visuales 

La programación visual o programación basada en bloques, es una modalidad 

gráfica que presenta los comandos de programación como bloques que se pueden 

ensamblar unos con otros mediante la acción de arrastrar y soltar. Esta modalidad 

se empezó a popularizar a raíz de entornos de programación como Scratch, Snap!  

y Blocky.  

Estos entornos de programación visual, proporcionan pistas visuales sobre cómo 

y dónde se pueden usar los comandos y, a su vez, los componentes tienen 

restricciones de ensamblaje. Si no se pueden unir dos bloques para formar una 

declaración sintáctica válida, el entorno evita que se junten, protegiendo así contra 

errores de sintaxis (Weintrop & Wilensky, 2017).  

7.3. Lenguajes de programación híbridos 

A medida que la programación visual ha ido avanzando y se sabe más sobre las 

ventajas y desventajas de la interfaz (Weintrop & Wilensky, 2018), han crecido el 

número de entornos de programación que brindan la unión de la programación 

visual con la programación textual. A estos nuevos entornos de programación se 

les denomina híbridos. 

Este tipo de modalidad permite nuevas formas de interactuar y brinda un soporte 

cognitivo adicional para la persona que lo utiliza. 

7.4. Pregunta de investigación 1: ¿Algunas de las modalidades, visual, textual 

o híbrida, es mejor para iniciarse en la programación? 

Para responder a esta pregunta es necesario conocer algunos de las modalidades 

visuales e híbridas más estudiadas. 
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7.4.1. Scratch 

Al hablar de programación visual, uno de los entornos más utilizado y que llegó a 

alcanzar el puesto 14 de la lista TIOBE de lenguajes de programación más 

utilizados en octubre de 2017  (TIOBE, 2017), es Scratch. Scratch fue creado en 

2003 por Lifelong Kindergarten Group en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) (Lab, 2003), inicialmente para espacios de aprendizajes 

informales (Weintrop et al., 2019). 

Scratch permite crear códigos arrastrando y soltando comandos predefinidos 

(condicionales, bucles, definición de variables, etc.) (Armoni et al., 2015). Una de 

las características principales de Scratch es que los bloques tienen formas 

parecidas a las piezas de un puzle, de tal manera que sólo pueden encajar aquellos 

comandos que están diseñados para tal propósito. Es decir, sólo pueden encajar si 

tienen una construcción sintácticamente válida, por lo tanto, los errores son 

siempre errores semánticos y nunca el resultado de un error de escritura o un 

detalle mal recordado de la sintaxis del lenguaje (Lewis, 2010).  

Desde su aparición, Scratch ha sido el centro de multitud de estudios. En el estudio 

de C. Lewis (Lewis, 2010) comparaban los resultados de actitud y aprendizaje de 

los estudiantes de entre 10 y 12 años que programaban en Logo (programación 

textual) o Scratch (programación por bloques) en un curso de verano de 36 horas. 

Contrariamente a su hipótesis inicial, descubrieron que los estudiantes que 

aprendieron Logo tenían en promedio una mayor confianza en su capacidad para 

programar. Aun así, el estudio concluyó que el entorno Scratch proporcionó una 

mejora relativa en los resultados de aprendizaje para los estudiantes que 

aprendieron la construcción de condicionales. 

En otro estudio realizado a 100 estudiantes de secundaria (Grover & Basu, 2017), 

en el cual se midió la comprensión del alumno tras un curso introductorio de 

ciencias de computación realizado con Scratch, se llegó a dos conclusiones. La 

primera fue que, aunque es sintácticamente más fácil juntar trozos de código en 

programas basados en bloques (visuales), las dificultades conceptuales para 

comprender y usar bloques de construcción clave de programas, como variables y 

bucles, aun persisten. Argumentaban que para que los alumnos comprendan estos 

conceptos se necesitan esfuerzos adicionales y estrategias pedagógicas. En 

segundo lugar, indicaban que todo esto resaltaba la necesidad de evaluaciones 

formativas y sumativas diseñadas para medir la comprensión de los estudiantes, 

incluidas las ideas falsas, y también para perfeccionar la pedagogía y los planes 

de estudio. 

7.4.2. Pencil Code y Pencil.cc 

Pencil Code es un entorno de programación online que permite a los alumnos 

cambiar entre representaciones de código basadas en bloques y en texto (Bau et 

al., 2015). 

En otro estudio de Weintrop (Weintrop & Holbert, 2017) se investigó cómo 

usaban los alumnos un entorno de modalidad dual (Pencil Code) donde podían 

elegir trabajar en una interfaz basada en bloques o en texto, moviéndose entre ellos 

a su elección. Con los datos obtenidos se realizó un análisis sobre qué modalidad 
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elegían trabajar los estudiantes y cuáles eran las causas por las que se movían de 

una representación a otra dentro del mismo proyecto. 

Se analizaron las pautas de un total de 23 alumnos en un curso de introducción a 

la programación. Dividieron los alumnos en dos grupos, el primero con 13 

alumnos de secundaria de entre 11 a 14 años y el segundo con 10 alumnos 

universitarios con una edad media de 29 años.  

Según el estudio, ambas poblaciones utilizaron la modalidad de bloques más del 

90% del tiempo y eso demostraba que la elección de una modalidad u otra no 

dependía de la edad, sino de algún otro factor. También resaltaron que a medida 

que iba pasando el tiempo los alumnos iban pasando más tiempo en la versión de 

texto. 

En el análisis que realizaron para detectar cuáles eran las motivaciones para 

cambiar entre una modalidad y otra, observaron que el 65,4% de las veces que un 

alumno pasaba de la versión de texto a bloques fue para agregar comandos a su 

programa. El 67,1% de des esas veces fue para agregar un tipo de bloque que no 

se había utilizado previamente en ese programa. Según los autores del estudio, 

esto indica que la representación de bloques sirvió de ayuda a los alumnos para 

agregar comandos nuevos y argumentan dos posibles razones. La primera, sugiere 

que los alumnos pueden estar usando el menú de bloques disponible en la 

modalidad visual para examinar el conjunto de comandos disponibles. La 

segunda, piensan que tal vez ese cambio entre modalidades sólo se deba a que los 

alumnos prefieren el acto de arrastrar y soltar al del tener que escribir texto.  

En cuanto a la modalidad de Pencil.cc, esta se basa en el entorno Pencil Code y 

su principal diferencia es que en Pencil Code el alumno puede navegar libremente 

entre las dos versiones, visual y texto, y en Pencil.cc esto se restringe a una 

modalidad, visual o texto (Weintrop & Wilensky, 2017).  

Pencil.cc fue creado expresamente para realizar un estudio sobre cómo la 

modalidad de programación impacta a los alumnos (Weintrop & Wilensky, 2017). 

El estudio concluyó que los estudiantes en la condición de bloques mostraron 

mayores ganancias de aprendizaje y un mayor nivel de interés en futuros cursos 

de programación, aunque no se encontraron diferencias entre los estudiantes en 

las dos condiciones con respecto a la confianza o el disfrute. 

En un último estudio (Weintrop & Wilensky, 2018) donde se utilizaron tres 

variantes de Pencil.cc, una de bloques, otra de sólo texto y una última híbrida 

(bloque-texto), para enseñar a programar a 90 estudiantes de secundaria, se centró 

en averiguar cómo la modalidad afecta la práctica del aprendizaje. El estudio 

concluye que los recursos que ofrece la modalidad afectan directamente al proceso 

de aprendizaje. Concretamente, demuestran como la modalidad es maleable y 

cómo el diseño de la interfaz, junto con las características del entorno y la 

representación, puede cambiar lo que los usuarios pueden hacer y cómo pueden 

hacerlo. 

7.4.3. Otros lenguajes de programación 

Si bien Scratch, Pencil Code y su variante Pencil.cc han sido las que más se han 

utilizado en los estudios que se han aceptado para este trabajo, otra gran parte de 
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esos estudios se han basado en Tiled Grace (Homer & Noble, 2014), Alice, App 

Inventor for Android (AIA) y Snap!, entre otros. 

Tiled Grace es un entorno de programación web que permite programar tanto de 

manera visual como en texto, permitiendo cambiar al usuario entre ambas 

modalidades mientras trabaja. Thomas W. Price y Tiffany Barnes lo utilizaron en 

su estudio (Price & Barnes, 2015) para determinar cómo afecta a los alumnos 

noveles la modalidad escogida, visual o texto, a la hora de aprender a programar, 

respecto a su percepción de dificultad y a su predisposición hacia la programación. 

El estudio concluyó que la programación por bloque puede mejorar 

significativamente el rendimiento de los programadores noveles en algunas 

actividades de programación. 

En otro estudio (Papadakis & Orfanakis, 2018) comparan dos entornos de 

programación visual diferentes, Alice y App Inventor for Android (AIA). Alice es 

también un entorno de programación visual (bloques) desarrollado para aprender 

a programar, que se diferencia de otros entornos similares por el hecho de que el 

programador puede ver como se ejecutan sus programas de forma animada, lo cual 

les permite observar cómo altera cada comando el flujo de ejecución del programa 

(Cooper, 2010). 

App Inventor for Android (AIA) es un entorno web de programación visual 

(bloques) donde los programadores pueden crear sus propias aplicaciones para 

dispositivos móviles basados en Android. 

En el estudio se investigó la efectividad en clases de iniciación a la programación 

con estudiantes de secundaria utilizando Alice y AIA. El estudio concluyó que, si 

bien ambos entornos tenían sus puntos fuertes y débiles, AIA se consideraba una 

mejor herramienta para involucrar a los estudiantes al poder programar para sus 

propios dispositivos móviles. 

Por otro lado, Snap! fue utilizado en un estudio doble (Weintrop & Wilensky, 

2015a) y (Weintrop & Wilensky, 2015b) con tres variantes del programa, una 

visual, una de texto y otra híbrida. Snap! es un lenguaje de programación visual 

(bloques) basado en Scratch, que dispone de listas, procedimientos y 

continuadores para implementar mecanismos de control no locales, como 

capturar/lanzar y realizar subprocesos. Todo ello hace que Snap! sea una 

herramienta para realizar una introducción seria a la programación tanto a 

estudiantes de secundaria como universitarios (Harvey & Mönig, 2016).  

En el estudio (Weintrop & Wilensky, 2015a) realizado a 90 alumnos de secundaria 

durante 10 semanas en un curso de introducción a la programación, donde las 5 

primeras semanas los alumnos aprendieron programación utilizando Snap! y las 5 

restante un curso de JAVA (texto), llegaron a la conclusión que los estudiantes 

generalmente encuentran la programación basada en bloques más fácil que la 

alternativa basada en texto. Entre los motivos citados se incluyen el hecho de que 

los bloques son más fáciles de leer, la forma y el diseño visual facilitan la 

comprensión, es más fácil de componer (el acto de arrastrar y soltar es menos 

propenso a errores) y, por último, la facilidad de encontrar bloques y comprender 

lo que hacen a través de su organización dentro del entorno de programación.  

Según los autores, esto deja ver que si en la programación textual hubiese 

estructuras predefinidas sería más fácil empezar a programar. Como 

inconvenientes respecto a la programación textual, los alumnos resaltaron que la 
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programación mediante bloques se veía menos poderosa (con menos 

posibilidades), que requería más tiempo y bloques para completar un programa, 

que la cantidad de bloques suponía un gran problema a la hora de localizar errores 

y, por último, la utilidad real como lenguaje de programación (señalaban que en 

una empresa no te van a pedir si sabes programar en Snap!, pero sí en Java). 

En el otro estudio que utilizó la misma muestra de estudiantes (Weintrop & 

Wilensky, 2015b), desarrollaron un conjunto de evaluaciones conmutativas para 

comparar el aprendizaje de conceptos de introducción a la programación en 

modalidad de bloques y texto. Los resultados dejaron en evidencia que la 

modalidad (bloques o texto) afecta a la comprensión del código en programadores 

noveles (bucles, condicionales, etc.), siendo la modalidad de bloques la que sacó 

mejor puntuación en todas las pruebas. Como posibles explicaciones a los 

resultados obtenidos, los autores destacan tres posibles causas o características: 

1. La anidación de los bloques para determinar el alcance del mismo puede ser 

una buena representación del concepto. 

2. El hecho de que la modalidad basada en bloques utilice un lenguaje más 

cercano al humano. 

3. La diferencia de la forma de los comandos que devuelven valores a la de 

aquellos que realizan acciones.  

En otro estudio donde analizaban los resultados de un examen de ciencias de 

computación realizado a 5.247 alumnos de entre 15 y 18 años de Estados Unidos 

(Weintrop et al., 2019), concluyó que los alumnos obtienen mejores resultados en 

todas las preguntas donde se utiliza la versión de bloques, independientemente del 

sexo y raza. 

Ese estudio obtuvo resultados similares en cuanto a los obtenidos por un estudio 

llevado a cabo en el grado de Ingeniería Informática en la Universidad del País 

Vasco (Anfurrutia et al., 2017), en el que los alumnos aprendieron programación 

orientada a objetos con herramientas de programación visual (bloques). Si bien 

pudieron percibir que la motivación fue peor que en cursos anteriores, los 

resultados finales mostraron que la programación visual (bloques) dio lugar a 

resultados positivos. 

Un último estudio donde se compara la introducción a la programación utilizando 

un lenguaje textual y otro por bloques (Saito et al., 2017), concluye que la 

programación por bloques es más adecuada para principiantes ya que mejora la 

actitud hacia la programación. 

7.4.4. Conclusión 

De todos los estudios analizados en las secciones anteriores, se puede observar 

claramente que la modalidad de programación visual o programación en bloques 

presenta diferentes ventajas sobre la modalidad de texto o la híbrida. 

Los estudios que hemos visto en las secciones 7.4.1., 7.4.2. y algunos de 7.4.3., 

reportan que el entorno de programación por bloques proporciona una mejora 

tanto en los resultados de aprendizaje como en el rendimiento o la actitud de los 

programadores. 
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Los resultados de esos estudios se ven reforzados por los del estudio realizado a 

más de 5.000 alumnos (sección 7.4.3.), el cual demostró que los mejores 

resultados obtenidos siempre fueron los del examen con preguntas en formato 

bloques. 

En el estudio doble visto en 7.4.3., los autores nos dan unas pistas sobre cuál puede 

ser el motivo, basadas en los comentarios de los propios sujetos de estudio: el 

hecho de que los bloques son más fáciles de leer, que la forma y el diseño visual 

facilita su comprensión y la sencillez a la hora de componer. También nos brindan 

sus propias conclusiones: La anidación de los bloques, el lenguaje más cercano al 

humano y la forma diferente para cada comando pueden ser también aspectos 

claves respeto al éxito de la programación visual (bloques). 

Por último, el estudio comparativo entro dos modalidades de programación en 

bloque, Alice y AIA, nos mostró que la elección de la herramienta también juega 

un papel importante en la motivación del alumnado. 

Por tanto, para dar respuesta a esta pregunta de investigación, se puede concluir 

que la modalidad de programación visual (bloques) parece ser mejor para iniciarse 

en la programación. 

7.5. Pregunta de investigación 2: ¿Alguna de las modalidades, visual, textual 

o híbrida, facilita mejor la transición a la programación textual? 

Para responder a esta pregunta de investigación se han analizado estudios 

relacionados con la transición hacia cualquier lenguaje de programación textual. 

Muchos de los lenguajes de programación que han utilizado los estudios son los 

mismos que se han visto a lo largo de la sección 7.4., por lo que en esta sección 

no se volverá a describir en qué consisten y se hará referencia a la sección donde 

se hablaba de él. 

7.5.1. Transición hacia texto 

Scratch, en su condición de ser uno de los primeros lenguajes de programación 

visual (ver sección 7.4.1.), también ha sido objeto de estudios para medir la 

transición hacia la programación textual. 

Uno de estos estudios es (Armoni et al., 2015), que se realizó durante el curso 

2011-2012 a un total de 120 alumnos de entre 15 y 16 años, se centró en la 

transición de aprender nociones CS en la escuela secundaria con Scratch para 

luego continuar con un lenguaje de programación “real” (Java/C#). 

Las evidencias del estudio se basaban en los resultados de diferentes pruebas, 

observaciones y entrevistas con estudiantes y profesores. Estas evidencias 

demostraban que Scratch ayudó a mejorar el aprendizaje, la eficiencia de la 

enseñanza y los factores afectivos durante la transición. Concluyen el estudio 

indicando que es posible que se puedan observar resultados similares con 

cualquier otro entorno adaptado para estudiantes de secundaria. 

Para el lenguaje de Pencil Code visto en la sección 7.4.2., se realizó un estudio 

(Alrubaye et al., 2019) que reveló que la curva de aprendizaje mejora en un 
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promedio de 30,15% para los estudiantes que aprendieron a programar en lenguaje 

híbrido. 

Si embargo, otro estudio donde se quería mostrar cómo la modalidad que se use 

para aprender a programar (texto, bloque o híbrida) afecta a la transición hacia la 

programación textual habitual (Weintrop et al., 2017), acabó dando evidencias que 

una modalidad no es mejor que otra de cara a la transición hacia la programación 

textual habitual.  

Otro trabajo que analiza la transición de la programación basada en bloques a texto 

es el de N. Brown (Brown et al., 2016). En este trabajo realizaban una propuesta 

de un nuevo estilo de programación basada en marcos para cerrar la brecha de la 

transición entre la programación por bloques y la textual. Para ello dan a conocer 

un nuevo lenguaje de programación basado marcos, Stride, el cual está integrado 

en el sistema GreenFoot desde 2015. 

Aunque el trabajo es una justificación de las ventajas del nuevo lenguaje de 

programación basado en marcos, dan algunas claves del porqué la transición de 

bloques a textual puede resultar complicada. Algunas de estas claves están basadas 

en estudios de otros autores. En el listado siguiente se recogen sólo cinco de las 

13 claves, al considerar que son una buena aportación para este trabajo: 

1. La facilidad de interpretación del código. En el trabajo de Weintrop (Weintrop 

& Wilensky, 2015b) demostraron que incluso después de que los alumnos 

hayan trabajado tanto con bloques como con texto, algunos aspectos de los 

bloques siguen siendo más fáciles de entender por los novatos. 

2. Memorización de los comandos: En la programación por bloques, todos los 

comandos están visibles en la pantalla y esto facilita, junto a la forma de los 

mismos, su reconocimiento. 

3. Memorización de la sintaxis. En texto es necesario recordar el nombre del 

comando, para qué se utiliza y dónde colocar exactamente las comas, punto y 

comas y paréntesis. Esto en la modalidad de bloque no sucede. 

4. Número de comandos disponibles: En la modalidad de texto, el programador 

novel no sólo no sabe cuántos comandos existen (en bloques los tiene 

visibles), sino que además las bibliotecas de códigos suelen ser muy extensas 

y poco amigables, por lo que los programadores noveles tienen que hacer un 

esfuerzo extra para aprender a navegar por ellas. 

5. La anidación o agrupación mediante paréntesis: En la modalidad de texto, los 

paréntesis son los encargados de definir, junto con las sangrías, el alcance. 

Los autores sugieren que todas esas claves, las cinco aquí comentadas y las 

ocho restantes, se resuelven con el lenguaje de programación basado en 

marcos. Si bien es cierto que esas claves responden a resultados obtenidos por 

otros investigadores utilizando distintos lenguajes de programación, en ningún 

caso se ha realizado un estudio con el lenguaje de programación basado en 

marcos que proponen los autores, por lo que sería interesante en un futuro 

disponer de pruebas que verifiquen sus suposiciones. 

7.5.2. Conclusión 

De los estudios analizados en la sección anterior, no resulta evidente poder dar 

una respuesta a esta segunda pregunta de investigación. 
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Por un lado, el trabajo de Armoni (Armoni et al., 2015) concluía que Scratch 

(programación visual) había demostrado que ayudó a mejorar el aprendizaje, la 

eficiencia de la enseñanza y los factores afectivos durante la transición. 

En cambio Alrubaye (Alrubaye et al., 2019) nos dejó evidencias que el lenguaje 

híbrido era mejor cuando se analizó la transición a un lenguaje de programación 

textual. 

Y por su lado, en otro trabajo de Weintrop (Weintrop et al., 2017) vimos que el 

estudio realizado tanto para programadores noveles que utilizaron la modalidad 

bloques, la modalidad híbrida y la modalidad de texto, acabó dando evidencias 

que una modalidad no es mejor que otra de cara a la transición hacia la 

programación textual habitual. 

El último trabajo analizado (Brown et al., 2016), el cual proponía trabajar con la 

modalidad basada en marcos, nos ayuda a comprender mejor los programas 

visuales e híbridos, pero tampoco resulta concluyente para poder dar una respuesta 

a la segunda pregunta de investigación. 

Con lo cual resulta evidente que los estudios analizados en este trabajo no son 

suficientes para dar una evidencia sólida sobre qué modalidad (visual, textual o 

híbrida) facilita mejor la transición a la programación textual. 

8. Discusión 

En este documento se ha realizado una revisión sistemática de la literatura para 

dar respuestas a unas preguntas que con frecuencia se cuestionan los profesores y 

profesoras de los diferentes niveles del sistema educativo. 

Si bien es cierto que la literatura analizada nos ha dejado ver que hay evidencias 

de que la modalidad de programación visual es mejor para aprender a programar, 

también se ha podido ver que la elección del programa a utilizar también juega un 

papel importante en la motivación de los estudiantes. 

Por otro lado, hemos podido comprobar que la literatura analizada para conocer si 

alguna de las modalidades facilitaba mejor la transición a la programación textual 

no ha sido concluyente para dar una respuesta clara. Esta podría ser una futura 

línea de investigación que dejamos abierta a quién quiera trabajar en ella. 

En cualquier caso, se presenta este documento para dar a conocer los hallazgos y 

ponerlos a disposición de aquellos profesores que estén pensando en la actualidad 

con qué lenguaje de programación es mejor comenzar. 
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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 
 
1. Identificació del perfil  

 
Perfil professional:  Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis 
Codi: PFI EE01 
Família professional: Electricitat i electrònica 
Títol de referència: Professional bàsica en electricitat i electrònica 
Durada total: 1000 hores 

 
2. Perfil professional  

 
2.1. Competència general del perfil  

 
La competència general del perfil professional consisteix a realitzar operacions auxiliars en el 
muntatge i manteniment d’elements i equips elèctrics i electrònics, així com instal·lacions 
electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d’edificis, aplicant les tècniques 
requerides operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals 
i protecció mediambiental corresponents. 

 
2.2. Competències del perfil  

 
Aquest perfil desenvolupa les següents competències: 

 
a) Reunir els materials i eines per emprendre l’execució del muntatge o del manteniment en 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió, domòtiques i de telecomunicacions en edificis. 
b) Muntar canalitzacions i tubs en condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment 

establert. 
c) Estendre el cablejat en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis, 

aplicant les tècniques i procediments normalitzats. 
d) Muntar equips i altres elements auxiliars de les instal·lacions electrotècniques en 

condicions de qualitat i seguretat i seguint el procediment establert. 
e) Aplicar tècniques de mecanització i unió per al manteniment i muntatge d’instal·lacions, 

d’acord a les necessitats de les mateixes. 
f) Realitzar proves i verificacions bàsiques, tant funcionals com reglamentàries de les 

instal·lacions, utilitzant els instruments adequats i el procediment establert. 
g) Realitzar operacions auxiliars de manteniment i reparació d’equips i elements instal·lacions 

garantint el seu funcionament. 
h) Mantenir hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud al llarg de la seva activitat. 
i) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius 

en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els 
recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació. 

j) Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris 
de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a 
membre d’un equip. 

k) Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones 
que intervenen en el seu àmbit de treball contribuint a la qualitat del treball realitzat. 

l) Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de 
les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals. 

m) Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en l’elecció dels 
procediments de la seva activitat professional. 
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2.3. Relació de qualificacions i unitats de competè ncia del Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals incloses en el perfil professional: 

 
2.3.1 Qualificacions professionals completes: 

 
Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en 
edificis, ELE255_1 (RD 1115/2007, de 24 d’agost) que comprèn les següents unitats de 
competència: 
 

UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i 
domòtiques en edificis. 
UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions. 

 
2.4. Entorn professional 

 
2.4.1. Aquest professional exerceix la seva activitat per compte aliena en empreses de muntatge i 
manteniment d’instal·lacions electrotècniques d’edificis, habitatges, oficines, locals comercials 
i industrials, supervisat per un nivell superior i regulant l’activitat pel Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i per la Normativa de les Infraestructures Comunes de Telecomunicacions. 

 
2.4.2.Las ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 
 

- Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
- Ajudant de muntador d’antenes receptores/ televisió satèl·lits. 
- Ajudant d’instal·lador i reparador d’equips telefònics i telegràfics. 
- Ajudant d’instal·lador d’equips i sistemes de comunicació. 
- Ajudant d’instal·lador reparador d’instal·lacions telefòniques. 
- Peó de la indústria de producció i distribució d’energia elèctrica. 
- Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. 
- Operador d’encadellat d’equips elèctrics i electrònics. 
- Auxiliar de manteniment d’equips elèctrics i electrònics. 
- Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics. 
- Muntador de components en plaques de circuit imprès. 
- Ajudant de muntador reparador d’equips electrònics 
- Ajudant de programador de domòtica. 

 
 

3. Ensenyaments del perfil professional  
 

3.1. Objectius generals del perfil  
 

Els objectius generals d’aquest perfil professional són els següents: 
 

a) Seleccionar el material, eines, equips i mitjans de muntatge i de seguretat, reconeixent els 
materials reals i considerant les operacions a realitzar, per apilar els recursos i mitjans. 

b) Marcar la posició i aplicar tècniques de fixació de canalitzacions, tubs i suports utilitzant les 
eines adequades i el procediment establert per realitzar el muntatge. 

c) Aplicar tècniques d’estirat i guiat de cables seguint els procediments establerts i manejant 
les eines i mitjans corresponents per estendre el cablejat. 

d) Aplicar tècniques senzilles de muntatge, manipulant equips, eines i instruments,segons 
procediments establerts, en condicions de seguretat, per muntar equips i elements 
auxiliars. 

e) Identificar i fer servir les eines utilitzades per mecanitzar i unir elements de les instal·lacions 
en diferents situacions que es produeixin en la mecanització i unió d’elements de les 
instal·lacions. 

f) Utilitzar equips de mesura relacionant els paràmetres a mesurar amb la configuració dels 
equips i amb la seva aplicació a les instal·lacions d’acord a les instruccions dels fabricants 
per realitzar proves i verificacions. 
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g) Substituir els elements defectuosos desmuntant i muntant els equips i realitzant els 
ajustaments necessaris, per mantenir i reparar instal·lacions i equips. 

h) Verificar el connexionat i paràmetres característics de la instal·lació utilitzant els equips de 
mesura, en condicions de qualitat i seguretat, per realitzar operacions de manteniment. 

i) Desenvolupar la confiança en si mateix, la participació i l’esperit crític per resoldre 
situacions i incidències tant de l’activitat professional com de la personal. 

j) Desenvolupar treballs en equip, assumint els seus deures, respectant als altres i cooperant 
amb ells, actuant amb tolerància i respecte als altres per a la realització eficaç de les 
tasques i com a mitjà de desenvolupament personal. 

k) Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació per informar-se, comunicar-se, 
aprendre i facilitar-se les tasques laborals. 

l) Relacionar els riscos laborals i ambientals amb l’activitat laboral per tal d’utilitzar les 
mesures preventives corresponents per a la protecció personal, evitant danys a les altres 
persones i en el medi ambient. 

m) Desenvolupar les tècniques de la seva activitat professional assegurant l’eficàcia i la 
qualitat en el seu treball. 

 
 
3.2. Mòduls professionals  

 
Els mòduls d’aquest perfil professional, són els que a continuació es relacionen: 

 
MFP3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques. 
MFP3014. Instal·lacions de telecomunicacions. 
MFPE023. Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en 
edificis. 
MFCT.      Formació en centres de treball. 
MPI.          Projecte integrat 
MPRL.      Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
 
3.3 Desenvolupament dels mòduls: 
 
Mòdul Professional: Instal·lacions elèctriques i domòtiques  
Codi: MFP 3013 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
1. Selecciona els elements, equips i eines per a la realització del muntatge i manteniment 
d’instal·lacions elèctriques d’edificis, relacionant-los amb la seva funció a la instal·lació. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han identificat els canals, tubs i els seus suports i accessoris de fixació, segons 
el seu ús, a la instal·lació (encastat de superfície, entre d’altres). 

b) S’han identificat els diferents tipus de conductors segons la seva aplicació a les 
instal·lacions elèctriques. 

c) S’han identificat les caixes registres, els mecanismes (interruptors, commutadors i 
preses de corrent, entre d’altres) segons la seva funció. 

d) S’han descrit les diferents formes d’ubicació de caixes cap i registres (encastat o 
de superfície). 

e) S’han identificat les lluminàries i accessoris segons el tipus (fluorescent, 
halogenat, entre d’altres), relacionant-los amb l’espai on seran col·locats. 

f) S’han identificat els equips i elements típics utilitzats a les instal·lacions 
domòtiques amb la seva funció i característiques principals. 

g) S’han associat les eines i equips utilitzats en el muntatge i el manteniment amb 
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les operacions que es realitzaran. 
h) S’ha ajustat la provisió del material, eines i equip al ritme de la intervenció. 
i) S’ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada. 
j) S‘ha mantingut una actitud ordenada i metòdica. 

 
2. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió i/o 
domòtiques, replantejant el traçat de la instal·lació. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han identificat les eines emprades segons el tipus (tubs de PVC i tubs 
metàl·lics, entre d’altres). 

b) S’han descrit les tècniques i els elements emprats en la unió de tubs i 
canalitzacions. 

c) S’han descrit les tècniques de corbat de tubs. 
d) S’han descrit les diferents tècniques de subjecció de tubs i canalitzacions 

(mitjançant renecs i cargols, abraçadores, grapes i fixacions químiques, entre 
d’altres). 

e) S’ha marcat la ubicació de les canalitzacions i caixes. 
f) S’han preparat els espais (buits i caixes) destinats a la ubicació de caixes i 

canalitzacions. 
g) S’han muntat els quadres elèctrics i elements de sistemes automàtics i domòtics 

d’acord amb els esquemes de les instal·lacions i indicacions donades. 
h) S’han respectat els temps estipulats per al muntatge aplicant les normes 

específiques del reglament elèctric en la realització de les activitats. 
i) S’han realitzat els treballs amb ordre i neteja, respectant les normes de seguretat. 
j) S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 

 
3. Estén el cablatge entre equips i elements de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o 
domòtiques, aplicant tècniques d’acord a la tipologia dels conductors i a les característiques de la 
instal·lació. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han descrit les característiques principals dels conductors (secció, aïllament, 
agrupament, color, entre d’altres). 

b) S’han descrit els tipus d’agrupació de conductors segons la seva aplicació a la 
instal·lació (cables monofil, cables multifil, mànegues, barres, entre d’altres). 

c) S’han relacionat els colors dels cables amb la seva aplicació d’acord al codi 
corresponent. 

d) S’han descrit els tipus de guies passafils més habituals. 
e) S’ha identificat la forma de subjecció dels cables a la guia. 
f) S’han preparat els cables estesos per a la seva connexió deixant-ne una «coca» 

(longitud de cable addicional), i etiquetant-los. 
g) S’han operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 
h) S’han realitzat els treballs amb ordre i neteja. 
i) S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 
j) S’ha mostrat una actitud responsable i d’interès per a la millora del procés. 

 
4. Instal·la mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques i/o domòtiques, 
identificant els seus components i aplicacions. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han identificat els mecanismes i elements de les instal·lacions. 
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b) S’han descrit les principals funcions dels mecanismes i elements (interruptors, 
commutadors i sensors, entre d’altres). 

c) S’han acoblat els elements formats per un conjunt de peces. 
d) S’han col·locat i fixat mecanismes, actuadors i sensors al seu lloc d’ubicació. 
e) S’han preparat els terminals de connexió segons el seu tipus. 
f) S’han connectat els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics assegurant un 

bon contacte elèctric i la correspondència entre el cable i el terminal de l’aparell o 
mecanisme. 

g) S’ha operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 
h) S’han col·locat embellidors i tapes quan així es requereixi. 
i) S’ha operat amb les eines i materials i amb la qualitat i seguretat requerida. 

 
5. Realitza operacions auxiliars de manteniment d’instal·lacions elèctriques i/o 
domòtiques d’edificis, relacionant les intervencions amb els resultats a aconseguir. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han descrit les avaries tipus en instal·lacions elèctriques tant en edificis. 
b) S’han descrit les avaries tipus en instal·lacions domòtiques en edificis. 
c) S’ha inspeccionat la instal·lació comprovant visualment o funcionalment la 

disfunció. 
d) S’ha reconegut l’estat de la instal·lació o d’algun dels seus elements efectuant 

proves funcionals o mesurades elèctriques elementals. 
e) S’ha verificat l’absència de perill per a la integritat física i per a la instal·lació. 
f) S’ha substituït l’element deteriorat o avariat seguint el procediment establert, o 

d’acord a les instruccions rebut. 
g) S’han aplicat les normes de seguretat en totes les intervencions de reparació de 

la instal·lació. 
h) S’ha demostrat responsabilitat davant d’errades i fracassos. 

 

Durada: 180 hores.  

Continguts bàsics  

Selecció d’elements, equips i eines d’instal·lacions elèctriques/domòtiques: 
- Instal·lacions d’enllaç. Parts. 
- Instal·lacions en habitatges: grau d’electrificació. 
- Instal·lacions amb banyeres o dutxes. 
- Característiques i tipus d’elements:  quadre de distribució, elements de comandament i 

protecció, tubs i canalitzacions, caixes conductors elèctrics, elements de maniobra i de 
connexió, entre d’altres. 

- Classificació. Instal·lacions tipus. Circuits. Característiques de les instal·lacions. Tipus 
d’elements. 

- Protecció contra contactes directes i indirectes. Dispositius. 
- Instal·lacions domòtiques. Tipus i característiques. Sensors. Equips de control, actuadors. 
- Seguretat a les instal·lacions. 

 
Muntatge de canalitzacions, suports i caixes en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o 
domòtica. 

- Característiques i tipus de les canalitzacions: tubs metàl·lics i no metàl·lics, canals, safates 
i suports, entre d’altres. 

- Tècniques de muntatge dels sistemes d’instal·lació: encastada, en superfície o aèria.   
Trepat, tipus de superfície. Fixacions, tipus i característiques. Eines. 

- Mitjans i equips de seguretat. Prevenció d’accidents. Normativa de seguretat elèctrica. 
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Riscos en alçada. 
 
Estesa  de cablatge entre equips i elements d’instal·lacions elèctriques/domòtiques. 

- Característiques i tipus de conductors: aïllats i no aïllats, monofil, multifil, mànegues, 
barres, entre d’altres. 

- Tècniques d’instal·lació i estesa dels conductors. Guies passafils, tipus i característiques. 
Precaucions. 

- Mesures de seguretat i protecció. 
 
Instal·lació de mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques. 

- Aparells de protecció. Tipus i característiques. Fusibles, interruptor de control de potència, 
interruptor diferencial, interruptors magnetotèrmics, entre d’altres. Tècniques de muntatge. 

- Tècniques d’instal·lació i fixació sobre rail. Connexió. Aparells de maniobra. 
- Tipus i característiques. Interruptors, commutadors, polsadors, entre d’altres. 
- Instal·lació i fixació. Connexió. 
- Preses de corrent: Tipus, instal·lació i fixació. Connexió. 
- Receptors elèctrics. Lluminàries, motors, timbres, entre d’altres. Instal·lació i fixació. 

Connexió. 
- Instal·lació i fixació d’equips de control domòtics. Mesures de seguretat i protecció. 
- Manteniment d’instal·lacions elèctriques i/o domòtiques d’edificis. 
- Magnituds elèctriques en: tensió, intensitat, resistència i continuïtat, potència i aïllaments, 

entre d’altres. 
- Equips de mesura. Procediments d’utilització. Reparació d’avaries. 
- Substitució d’elements. Tècniques rutinàries de manteniment. 
- Mesures de seguretat i protecció. 

 
Orientacions pedagògiques:  
 
Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir la funció de realitzar 
operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis. 
 
 
La definició d’aquesta funció inclou aspectes com a: 
 

- La identificació d’equips, elements, eines i mitjans auxiliars. 
- El muntatge d’equips, canalitzacions i suports. L’estesa  de cables. 
- El manteniment d’usuari o de primer nivell. 

 
 
Mòdul Professional: Instal·lacions de telecomunicacions 
Codi: MFP 3014 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
1. Selecciona els elements que configuren les instal·lacions de telecomunicacions, tot identificant i 
descrivint les seves principals característiques i funcionalitat. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han identificat els tipus d’instal·lacions relacionades amb la infraestructura comuna de 
telecomunicacions en edificis. 

b) S’han identificat els elements (canalitzacions, cablatges, antenes, armaris «racks» i caixes, 
entre d’altres) d’una instal·lació d’infraestructura de telecomunicacions d’un edifici. 

c) S’han classificat els tipus de conductors (parell de coure, cable coaxial, fibra òptica, entre 
d’altres). 

d) S’ha determinat la tipologia de les diferents caixes (registres, armaris, «racks», caixes de 
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superfície, d’encastar, entre d’altres). 
e) S’han descrit els tipus de fixacions (tacs, brides, cargols, femelles, grapes, entre d’altres) 

de canalitzacions i equips. 
f) S’han relacionat les fixacions amb l’element a subjectar. 
g) S’ha relacionat el subministrament dels elements de la instal·lació amb el ritme d’execució 

de la mateixa. 
h) S’han realitzat totes les operacions tenint en compte la normativa de seguretat laboral i de 

protecció ambiental. 
 
2. Munta canalitzacions, suports i armaris en instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions 
en edificis, interpretant els croquis de la instal·lació. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han descrit les tècniques emprades en el corbat de tubs de PVC, metàl·lics o d’altres. 
b) S’han indicat les eines emprades en cada cas i la seva aplicació. 
c) S’han descrit les tècniques i elements emprades en les unions de tubs i canalitzacions. 
d) S’han descrit les fases típiques de muntatge d’un «rack». 
e) S’han identificat en un croquis de l’edifici o part de l’edifici els llocs d’ubicació dels elements 

de la instal·lació. 
f) S’han preparat els espais els buits per a la ubicació de caixes i canalitzacions. 
g) S’han preparat i/o mecanitzat les canalitzacions i caixes. 
h) S’han muntat els armaris «racks». 
i) S’han muntat canalitzacions, caixes i tubs, entre d’altres., assegurant la seva fixació 

mecànica. 
j) S’han aplicat normes de seguretat en l’ús d’eines i equips. 

 
3. Munta cables en instal·lacions de telecomunicacions en edificis, aplicant les tècniques 
establertes i verificant el resultat. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) S’han descrit els conductors ocupats en diferents instal·lacions de telecomunicacions (radi, 
televisió, telefonia i d’altres). 

b) S’han enumerat els tipus de guies passafils més habituals, indicant la forma òptima de 
subjectar els cables a la guia. 

c) S’han identificat els tubs i els seus extrems. 
d) S’ha introduït la guia passafils al tub. 
e) S’ha subjectat adequadament el cable a la guia passafils de forma escalonada. 
f) S’ha tirat de la guia passafils evitant que es deixi anar el cable o es faci malbé. 
g) S’ha tallat el cable deixant una «coca» en cada extrem. 
h) S’ha etiquetat el cable seguint el procediment establert. 
i) S’han aplicat normes de seguretat, en l’ús d’eines i equips. 

 
4. Instal·la elements i equips d’instal·lacions d’infraestructures de telecomunicacions en edificis, 
aplicant les tècniques establertes i verificant el resultat. 
 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han acoblat els elements que constin de diverses peces. 
b) S’han identificat el cablatge en funció del seu etiquetatge o colors. 
c) S’han col·locat els equips o elements (antenes, amplificadors, entre d’altres) al seu lloc 

d’ubicació. 
d) S’han fixat els equips o elements (antenes, amplificadors, entre d’altres). 
e) S’ha connectat el cablatge amb els equips i elements, assegurant un bon contacte. 
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f) S’han col·locat els embellidors, tapes i elements decoratius. 
g) S’han determinat les possibles mesures de correcció en funció dels resultats obtinguts. 
h) S’han aplicat normes de seguretat, en l’ús d’eines i equips. 

 

Durada: 180 hores.  

 

Continguts bàsics:  

Selecció dels elements d’instal·lacions de telecomunicació: 
- Instal·lacions de telefonia i xarxes locals. Característiques.  Mitjans de transmissió. Equips: 

centraletes, «hub», «switch», «encaminador», entre d’altres. 
- Instal·lacions de infraestructures de telecomunicació en edificis. 
- Característiques. Mitjans de transmissió. Equips i elements. 
- Instal·lacions de megafonia i sonorització. Tipus i característiques. Difusors de senyal. 

Cables i elements d’interconnexió.   Equips:   amplificadors, reproductors, gravadors, entre 
d’altres. 

- Instal·lació d’antenes. 
 
Muntatge de canalitzacions, suports i armaris en les instal·lacions de telecomunicació: 

- Característiques i tipus de les canalitzacions: tubs rígids i flexibles, canals, safates i 
suports, entre d’altres. 

- Preparació i mecanització de canalitzacions. Tècniques de muntatge de canalitzacions i 
tubs. 

- Mitjans i equips de seguretat. 
 
Muntatge de cables a les instal·lacions de telecomunicació: 

- Característiques i tipus de conductors:  cable coaxial, de parells, fibra òptica, entre d’altres. 
- Tècniques d’estesa dels conductors. 
- Normes de seguretat. 

 
Muntatge d’equips i elements de les instal·lacions de telecomunicació: 

- Instal·lació i fixació d’equips en instal·lacions de telecomunicació. 
- Tècniques de fixació: en armaris, en superfície. Normes de seguretat. 
- Riscos en alçada. Mitjans i equips de seguretat. 

 
 
Orientacions pedagògiques  
 
 
Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir la funció de realitzar 
operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions en edificis. 
 
La definició d’aquesta funció inclou aspectes com a: 

- La identificació d’equips, elements, eines i mitjans auxiliars. 
- El muntatge d’antenes. 
- El muntatge d’equips, canalitzacions i suports. 
- L’estesa de cables. 
- El manteniment d’usuari o de primer nivell. 
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Mòdul de formació professional específica del perfi l professional del Programa de Formació 
i Inserció (PFI): 
 
 
Operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques  de baixa tensió i domòtiques en 
edificis. 
Codi: MFPE023 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 

 
1. Selecciona els elements, equips i eines per a la realització del muntatge i manteniment 
d’instal·lacions elèctriques d’edificis, relacionant-los amb la seva funció a la instal·lació. 

 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han identificat els canals, tubs i els seus suports i accessoris de fixació, segons el seu 

ús, a la instal·lació (encastat de superfície, entre d’altres). 
b) S’han identificat els diferents tipus de conductors segons la seva aplicació a les 

instal·lacions elèctriques. 
c) S’han identificat les caixes de registres, els mecanismes (interruptors, commutadors i 

preses de corrent, entre d’altres) segons la seva funció. 
d) S’han descrit les diferents formes d’ubicació de caixes i registres (encastat o de 

superfície). 
e) S’han identificat les lluminàries i accessoris segons el tipus (fluorescent, halogenat, entre 

d’altres), relacionant-los amb l’espai on seran col·locades. 
f) S’han identificat els equips i elements típics utilitzats a les instal·lacions domòtiques amb 

la seva funció i característiques principals. 
g) S’han associat les eines i equips utilitzats en el muntatge i el manteniment amb les 

operacions que es realitzaran. 
h) S’ha ajustat la provisió del material, eines i equip al ritme de la intervenció. 
i) S’ha transmès la informació amb claredat, de manera ordenada i estructurada. 
j) S ‘ha mantingut una actitud ordenada i metòdica. 

 
2. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió i/o 
domòtiques, replantejant el traçat de la instal·lació. 

 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han identificat les eines emprades segons el tipus (tubs de PVC i tubs metàl·lics, entre 

d’altres). 
b) S’han descrit les tècniques i els elements emprats en la unió de tubs i canalitzacions. 
c) S’han descrit les tècniques de corbat de tubs. 
d) S’han descrit les diferents tècniques de subjecció de tubs i canalitzacions (mitjançant 

renecs i cargols, abraçadores, grapes i fixacions químiques, entre d’altres). 
e) S’ha marcat la ubicació de les canalitzacions i caixes. 
f) S’han preparat els espais (buits i encaixos) destinats a la ubicació de caixes i 

canalitzacions. 
g) S’han muntat els quadres elèctrics i elements de sistemes automàtics i domòtics d’acord 

amb els esquemes de les instal·lacions i indicacions donades. 
h) S’han respectat els temps estipulats per al muntatge aplicant les normes específiques del 

reglament elèctric en la realització de les activitats. 
i) S’han realitzat els treballs amb ordre i neteja, respectant les normes de seguretat. 
j) S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 
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3. Estén el cablejat entre equips i elements de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o 
domòtiques, aplicant tècniques d’acord a la tipologia dels conductors i a les característiques de la 
instal·lació. 

 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han descrit les característiques principals dels conductors (secció, aïllament, 

agrupament, color, entre d’altres). 
b) S’han descrit els tipus d’agrupació de conductors segons la seva aplicació a la instal·lació 

(cables monofil, cables multifil, mànegues, barres, entre d’altres). 
c) S’han relacionat els colors dels cables amb la seva aplicació d’acord al codi corresponent. 
d) S’han descrit els tipus de guies passafils més habituals. 
e) S’ha identificat la forma de subjecció dels cables a la guia. 
f) S’han preparat els cables estesos per al seu connexionat deixant-ne una coca (longitud de 

cable addicional enrotllat), i etiquetant-los. 
g) S’han operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 
h) S’han realitzat els treballs amb ordre i neteja. 
i) S’ha operat amb autonomia en les activitats proposades. 
j) S’ha mostrat una actitud responsable i d’interès per a la millora del procés. 

 
4. Instal·la mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques i/o domòtiques, identificant els 
seus components i aplicacions. 

 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han identificat els mecanismes i elements de les instal·lacions. 
b) S’han descrit les principals funcions dels mecanismes i elements 
c) (interruptors, commutadors i sensors, entre d’altres). 
d) S’han acoblat els elements formats per un conjunt de peces. 
e) S’han col·locat i fixat mecanismes, actuadors i sensors al seu lloc d’ubicació. 
f) S’han preparat els terminals de connexió segons el seu tipus. 
g) S’han connectat els cables amb els mecanismes i aparells elèctrics assegurant un bon 

contacte elèctric i la correspondència entre el cable i el terminal de l’aparell o mecanisme. 
h) S’ha operat amb les eines i materials amb la qualitat i seguretat requerida. 
i) S’han col·locat embellidors i tapes quan així es requereixi. 
j) S’ha operat amb les eines i materials i amb la qualitat i seguretat requerida. 

 
5. Realitza operacions auxiliars de manteniment d’instal·lacions elèctriques i/o domòtiques 
d’edificis, relacionant les intervencions amb els resultats a aconseguir. 

 
Criteris d’avaluació: 

 
a) S’han descrit les avaries tipus en instal·lacions elèctriques en edificis. 
b) S’han descrit les avaries tipus en instal·lacions domòtiques en edificis. 
c) S’ha inspeccionat la instal·lació comprovant visualment o funcionalment la disfunció. 
d) S’ha reconegut l’estat de la instal·lació o d’algun dels seus elements efectuant proves 

funcionals o mesurades elèctriques elementals. 
e) S’ha verificat l’absència de perill per a la integritat física i per a la instal·lació. 
f) S’ha substituït l’element deteriorat o avariat seguint el procediment establert, o d’acord a 

les instruccions rebut. 
g) S’han aplicat les normes de seguretat en totes les intervencions de reparació de la 

instal·lació. 
h) S’ha demostrat responsabilitat davant d’errades i fracassos. 
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Durada: 40 hores  

Continguts bàsics  

Selecció d’elements, equips i eines d’instal·lacions elèctriques/domòtiques: 
- Instal·lacions d’enllaç. Parts. 
- Instal·lacions en habitatges: grau d’electrificació. 
- Instal·lacions amb banyeres o dutxes. 
- Característiques i tipus d’elements: quadre de distribució, elements de comandament i 

protecció, tubs i canalitzacions, caixes conductors elèctrics, elements de maniobra i de 
connexió, entre d’altres 

- Classificació. Instal·lacions tipus. Circuits. Característiques de les instal·lacions. 
 

 Tipus d’elements. 
- Protecció contra contactes directes i indirectes. Dispositius. 
- Instal·lacions domòtiques. Tipus i característiques. Sensors. Equips de control, actuadors. 
- Seguretat a les instal·lacions. 

 
Muntatge de canalitzacions, suports i caixes en instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o 
domòtica. 

- Característiques i tipus de les canalitzacions: tubs metàl·lics i no metàl·lics, canals, 
safates i suports, entre d’altres. 

- Tècniques de muntatge dels sistemes d’instal·lació: encastada, en superfície o aèria.   
Trepat, tipus de superfície. Fixacions, tipus i característiques. Eines. 

- Mitjans i equips de seguretat. Prevenció d’accidents. Normativa de seguretat elèctrica. 
Riscos en alçada. 
 

 Estesa  de cablejat entre equips i elements d’instal·lacions elèctriques/domòtiques. 
- Característiques i tipus de conductors: aïllats i no aïllats, monofil, multifil, mànegues, 

barres, entre d’altres. 
- Tècniques d’instal·lació i estesa dels conductors. Guies passafils, tipus i característiques. 

Precaucions. 
- Mesures de seguretat i protecció. 

 
Instal·lació de mecanismes i elements de les instal·lacions elèctriques/domòtiques. 

- Aparells de protecció. Tipus i característiques. Fusibles, interruptor de control de 
potència, interruptor diferencial, interruptors magnetotèrmics, entre d’altres. Tècniques de 
muntatge. 

- Tècniques d’instal·lació i fixació sobre rail. Connexió. Aparells de maniobra. 
- Tipus i característiques. Interruptors, commutadors, polsadors, entre d’altres. 
- Instal·lació i fixació. Connexió. 
- Preses de corrent: Tipus, Instal·lació i fixació. Connexió. 
- Receptors elèctrics. Lluminàries, motors, timbres, entre d’altres. Instal·lació i fixació. 

Connexió. 
- Instal·lació i fixació d’equips de control domòtics. Mesures de seguretat i protecció. 
- Manteniment d’instal·lacions elèctriques i/o domòtiques d’edificis. 
- Magnituds elèctriques en: tensió, intensitat, resistència i continuïtat, potència i aïllaments, 

entre d’altres. 
- Equips de mesura. Procediments d’utilització. Reparació d’avaries. 
- Substitució d’elements. Tècniques rutinàries de manteniment. 
- Mesures de seguretat i protecció. 
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Orientacions pedagògiques  
 
Aquest mòdul professional conté la formació necessària per exercir la funció de realitzar 
operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis. 

 
La definició d’aquesta funció inclou aspectes com a: 

- La identificació d’equips, elements, eines i mitjans auxiliars. 
- El muntatge d’equips, canalitzacions i suports. L’estesa  de cables. 
- El manteniment d’usuari o de primer nivell. 

 
 
Mòduls de formació professional comuns a tots els p erfils 

 
Mòdul: Formació en centres de treball 
Codi: MFCT  
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació  
 
1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o establiment 
i les relaciona amb les activitats que realitza de la seva especialització. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Identifica les característiques generals de l’empresa, centre o establiment i l’organigrama i 
les funcions de cada àrea. 

b) Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat. 
c) Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de l’activitat. 
d) Identifica l’entorn de l’empresa, tipus de clients i proveïdors. 
e) Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, centre o servei envers 

l’entorn. 
f) Identifica el canals de comunicació més freqüents en l’empresa o establiment. 
g) Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa o establiment davant 

d’altres tipus d’organització relacionades.  
h) Identifica el conveni col·lectiu o el sistema d relacions laborals al qual s’acull l’empresa o 

establiment.  
i) Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa  o establiment.  
j) Valora i sap treballar en equip per aconseguir amb eficàcia els objectius pactats en el pla 

d’activitat. 
 
2. Desenvolupa actituds correctes i ètiques laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb 
les característiques del lloc de pràctiques i els procediments establerts pel centre de treball. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Compleix l’horari de treball. 
b) Mostra una presentació i higiene personal correcta. 
c) Es mostra responsable en les tasques assignades. 
d) S’adapta als canvis de les tasques assignades. 
e) Valora les seves activitats professionals en el lloc de pràctiques.  
f) Manté i deixa organitzat el seu lloc de treball. 
g) Té cura dels materials, equips de treball i eines que utilitza en la seva pràctica diària. 
h) Manté una actitud clara de respecte vers el medi ambient. 
i) Es coordina amb el personal del seu equip on fa les pràctiques. 
j) Estableix una comunicació i relació correcta amb el personal de l’empresa o establiment. 
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3. Realitza les activitats formatives de referència seguint  protocols establerts pel centre de treball. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Realitza les tasques segons els procediments establerts. 
b) Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips i eines. 
c) Aplica i segueix les normes de riscos laborals en l’activitat professional. 
d) Fa ús dels equips de protecció individual segons activitat  de especialitat que cursa. 
e) Entén, interpreta i expressa la informació amb la terminologia i els mitjans propis de 

l’activitat. 
 
Durada: 180 hores 
 
Continguts bàsics 
 

- Estructura i organigrama d’una empresa o establiment. 
- Canals de comunicació i bones pràctiques laborals 
- Treball en Equip. 
- Autonomia en el treball. 
- Capacitat en el treball. 
- Compromís. 
- Respecte per la diversitat d’opinions. 
- Planificació. 
- Normes de prevenció de riscos laborals característiques i pròpies del lloc de pràctiques. 
- Normes i respecte cap al mediambient. 

 
 
Mòdul: Projecte integrat 
Codi: MPI 

 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Aplica de manera globalitzada diverses competències desenvolupades al llarg del procés 
d’aprenentatge relacionades amb el perfil professional i amb l’entorn laboral corresponent. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Realitza les activitats seguint pautes teòriques apreses per la posada en marxa el projecte 
b) Identificar les necessitats del projecte. 
c) Identifica les fases del projecte 
d) Amplia coneixements i fa recerca d’informació per realitzar el projecte, si s’escau. 
e) Fa ús de les TIC per fer recerca i completar les fases del projecte. 

 
2. Desenvolupa actituds i aptituds que segueixen al model  que  promou al màxima la vinculació 
amb l’entorn productiu, el treball en contextos reals i l’exposició i difusió del treball a l’exterior. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Sap escolar i rebre instruccions en benefici del projecte i del grup de treball 
b) Sap treballar de manera autònoma quan ho requereix el projecte. 
c) Acaba les tasques encomanades de manera correcta. 
d) Sap treballa en equip i valora la feina dels altres 
e) Respecta els temps de les fases del projecte. 
f) Es mostra actiu i amb interès per acabar el Projecte amb el temps marcat. 
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Durada: 40 hores (transversals)  
 
Continguts bàsics 
 
Organització d’un projecte en un àmbit real de feina: 

- Planificació de les fases del PI 
- Treball en Equip. 
- Autonomia en el treball. 
- Capacitat en el treball. 
- Compromís. 
- Respecte per la diversitat d’opinions. 

 
 
Mòdul: Formació bàsica en prevenció de riscos labor als 
Codi: MPRL 
 
Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

 
1. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions de treball i els 
factors de risc presents en l’entorn laboral.  
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l’empresa. 
b) Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador. 
c) Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys derivats dels mateixos. 
d) Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball derivats d’aquest 

perfil professional del cicle. 
e) Identifica les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de 

treball relacionats amb el perfil professional del cicle. 
 
 
2. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, determinant les més adequades 
a les tasques i funcions d’aquest perfil professional. 
 
Criteris d’avaluació: 
 

a) Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s’han 
d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar les seves conseqüències en cas 
que siguin inevitables. 

b) Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de seguretat. 
c) Identifica els protocols d’actuació en cas d’emergència. 
d) Identifica la composició i l’ús de la farmaciola de l’empresa. 
e) Identifica els requisits i les condicions  per a la vigilància de la salut del treballador o 

treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció. 
 
Durada: 35 hores  
 
Continguts bàsics  
 
Avaluació de riscos professionals 

- L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat preventiva.  
- Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat professional. 
- Efectes de les condicions de treball sobre la salut. 
- Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc. 
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- Riscos genèrics en el seu sector professional. 
- Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les 

situacions de risc detectades en el seu sector professional. 
 
Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa 

- Identificació de les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva. 
- Interpretació de la senyalització de seguretat. 
- Consignes d’actuació davant d’una situació d’emergència.  
- Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.  
- Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata. 



Annex del TFM “Creació d’un mòdul professional per treballar l’automatització industrial amb Arduino amb
els alumnes d’un Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar d’Instal∙lacions electrotècniques en edificis.” 
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DECRET

125/2012, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.3.c, que correspon a la Generalitat en matèria d’ensenyament no universitari la competència compartida per a l’establiment dels plans d’estudi, incloent-hi l’ordenació curricular.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, disposa, a l’article 62.8, que corres-

pon al Govern establir el currículum corresponent a les diferents titulacions que integren l’oferta de formació professional.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, fixa a l’article 6 que les ad-ministracions educatives han d’establir el currículum dels diversos ensenyaments, del qual han de formar part els aspectes bàsics.
El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i pel Decret 284/2011, d’1 de març, s’ha establert l’ordenació general de la formació professional inicial.
Pel Reial decret 177/2008, de 8 de febrer, s’ha establert el títol de tècnic o tèc-nica en instal·lacions elèctriques i automàtiques i se n’han fixat els ensenyaments 

mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de quali-ficacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació 
professional.

El currículum dels cicles formatius s’estableix a partir de les necessitats de qua-lificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat 
de qualificacions i formació professional i la seva possibilitat d’adequació a les necessitats específiques de l’àmbit socioeconòmic dels centres.

L’objecte d’aquest Decret és establir el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal·lacions elèctriques i automàtiques, que condueix a l’obtenció del títol corresponent de tècnic o tècnica.
L’autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels 

professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions 
particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil profes-sional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració dels continguts 
del cicle formatiu.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administra-cions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.
En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dic-tamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

DECRETO:

Article 1
ObjecteAquest Decret estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’instal-lacions elèctriques i automàtiques, que permet obtenir el títol de tècnic o tècnica regulat pel Reial decret 177/2008, de 8 de febrer.

Disposicions
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Article 2Identiicació del títol i peril professional
1. Els elements d’identificació del títol s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex 

d’aquest Decret.
2. El perfil professional del títol s’indica a l’apartat 2 de l’annex.3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qua-lificacions professionals de Catalunya que són el referent del perfil professional d’aquest títol i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg 

nacional de qualificacions professionals, s’especifiquen a l’apartat 3 de l’annex.
4. El camp professional del títol s’indica a l’apartat 4 de l’annex.

Article 3
Currículum1. Els objectius generals del cicle formatiu s’estableixen a l’apartat 5.1 de l’an-
nex.2. Aquest cicle formatiu s’estructura en els mòduls professionals i les unitats 
formatives que s’indiquen a l’apartat 5.2 de l’annex.3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l’apartat 5.3 de l’annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.En aquest apartat s’estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar 
el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit soci-oeconòmic del centre.4. Els elements de referència per a l’avaluació de cada unitat formativa són els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.
Article 4Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu1. Amb la finalitat d’incorporar i normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s’han de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.A l’apartat 6 de l’annex es determinen els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i la relació de mòduls susceptibles d’incorporar la llengua anglesa.2. En el mòdul professional de síntesi també s’ha d’utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d’aquestes fases: en l’elaboració de documentació escrita, en l’exposició oral o bé en el desenvolupament d’algunes activitats. Tot això sens prejudici del que estableix el mateix mòdul professional de síntesi.
Article 5
Espais

Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d’aquest cicle s’esta-
bleixen a l’apartat 7 de l’annex.

Article 6ProfessoratEls requisits de professorat es regulen a l’apartat 8 de l’annex.
Article 7
Accés1. El títol de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques permet accedir mitjançant una prova, amb 18 anys complerts, i sense perjudici de l’exemp-ció corresponent, a tots els cicles formatius de grau superior de la mateixa família 
professional i a altres cicles formatius relacionats que es determinin.
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2. El títol de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques permet 
l’accés a totes les modalitats de batxillerat, d’acord amb el que disposen l’article 44.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i l’article 34.2 del Reial 
decret 1147/2011, de 29 de juliol.

Article 8
ConvalidacionsLes convalidacions de mòduls professionals i crèdits dels títols de formació pro-fessional establerts a l’empara de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, amb els mòduls professionals o unitats formatives dels títols de formació professional regulats a l’empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, s’estableixen a l’apartat 9 de l’annex. També s’estableixen a l’apartat 9 de l’annex les convalidacions d’aquest cicle formatiu amb matèries de 
batxillerat.

Article 9Correspondències1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professio-nals que integren el currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l’apartat 10.1 de l’annex.2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es 
fixa a l’apartat 10.2 de l’annex.

Article 10
Vinculació amb capacitats professionals1. La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i 
orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents 
a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció.2. La formació establerta en aquest Decret, en el conjunt dels mòduls professi-onals del títol, garanteix el nivell de coneixement exigit en el carnet d’instal·lador autoritzat en baixa tensió, tant en la categoria bàsica (IBTB) com en l’especialista (IBTE) segons el Reial decret 842/2002, de 2 d’agost.

DISpOSICIÓ ADDICIONAL

D’acord amb el Reial decret 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el títol de tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques i es fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquest Decret no constitueixen una regulació de 
l’exercici de cap professió titulada.

DISpOSICIONS TRANSITòRIES

PrimeraLa convalidació de mòduls professionals del títol de formació professional que s’extingeix amb els mòduls professionals de la nova ordenació que s’estableix s’ha 
de dur a terme d’acord amb l’article 14 del Reial decret 177/2008, de 8 de febrer.

SegonaEl ensenyaments que s’extingeixen es poden completar d’acord amb l’Ordre EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
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DISpOSICIÓ DEROGATòRIA

Es deroga el Decret 368/1996, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d’equips i instal·lacions electrotècniques.

DISpOSICIONS fINALS

PrimeraLa consellera d’Ensenyament pot desplegar el currículum, tant en la modalitat 
d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les carac-terístiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals 
establerts.

SegonaLa direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el 
cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

Barcelona, 9 d’octubre de 2012
ARTUR MAS I GAvARRÓPresident de la Generalitat de Catalunya
IRENE RIGAU I OLIvERConsellera d’Ensenyament

ANNEx

1. Identificació del títol1.1 Denominació: instal·lacions electrotècniques i automàtiques1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà1.3 Durada: 2.000 hores1.4 Família professional: electricitat i electrònica1.5 Referent europeu: CINE-3 (Classificació internacional normalitzada de l’educació)
2. Perfil professionalEl perfil professional del títol de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya 

incloses en el títol.2.1 Competència generalLa competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraes-tructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant la normativa i reglamentació vigents, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant-ne la funcio-
nalitat i respecte al medi ambient.2.2 Competències professionals, personals i socialsLes competències professionals, personals i socials d’aquest títol es relacionen a continuació:a) Establir la logística associada al muntatge i manteniment, interpretant la documentació tècnica de les instal·lacions i equips.b) Configurar i calcular instal·lacions i equips determinant l’emplaçament i 
dimensions dels elements que les constitueixen, respectant les prescripcions re-glamentàries.
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c) Elaborar el pressupost de muntatge o manteniment de la instal·lació o equip.d) Recopilar els recursos i mitjans per emprendre l’execució del muntatge o 
manteniment.e) Replantejar la instal·lació d’acord amb la documentació tècnica, resolent els problemes de la seva competència i informant d’altres contingències per assegurar la viabilitat del muntatge.f) Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i ele-ments auxiliars en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.g) Muntar els equips i canalitzacions associats a les instal·lacions elèctriques i automatitzades, solars fotovoltaiques i infraestructures de telecomunicacions en edificis en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.h) Instal·lar i mantenir màquines elèctriques rotatives i estàtiques en condicions de qualitat i seguretat.i) Mantenir i reparar instal·lacions i equips realitzant les operacions de com-
provació, ajust i substitució dels seus elements, restituint-ne el funcionament en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.j) Verificar el funcionament de la instal·lació o equip mitjançant proves funcionals i de seguretat per procedir a la seva posada en funcionament o servei.k) Elaborar la documentació tècnica i administrativa d’acord amb la reglamen-tació i normativa vigents i als requeriments del client.l) Aplicar els protocols i normes de seguretat, de qualitat i respecte al medi am-bient en les intervencions realitzades en els processos de muntatge i manteniment 
de les instal·lacions.m) Integrar-se en l’organització de l’empresa col·laborant en la consecució dels objectius i participant activament en el grup de treball amb una actitud respectuosa 
i tolerant.n) Acomplir els objectius de la producció, col·laborant amb l’equip de treball i 
actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.o) Adaptar-se a diferents llocs de feina i noves situacions laborals, originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.p) Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i pro-cediments establerts, definits dins l’àmbit de la seva competència.q) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals d’acord amb la legislació vigent.r) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.s) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de pro-ductes, de planificació de la producció i de comercialització.t) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una 
actitud crítica i responsable.u) Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicaci-ons bàsiques en els circuits d’una empresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques.

2.3 Capacitats clauSón les capacitats transversals que afecten diferents llocs de treball i que són 
transferibles a noves situacions de treball. Entre aquestes capacitats destaquen les d’autonomia, d’innovació, d’organització del treball, de responsabilitat, de relació 
interpersonal, de treball en equip i de resolució de problemes.2.4 L’equip docent ha de potenciar l’adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les capacitats clau a partir de les activitats programades per desplegar el currículum d’aquest cicle formatiu.

3. Relació entre les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qua·lificacions professionals de Catalunya (CQPC) incloses en el títol i les del Catàleg nacional de qualificacions professionals (CNQP)
Qualificació completa: muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de 

baixa tensió
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Unitats de competència:
UC_2-0820-31_2: realitzar instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesUC_2-0820-32_2: supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’habitatgesUC_2-0820-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesEs relacionen amb:UC0820_2: muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges
UC_2-0821-31_2: realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines co-

mercials i/o industrialsUC_2-0821-32_2: supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis 
d’oficines comercials i/o industrialsUC_2-0821-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa 
en instal·lacions d’oficines comercials i/o industrialsEs relacionen amb:UC0821_2: muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis 
comercials, d’oficines i d’una o diverses indústries

UC_2-0822-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústriaEs relaciona amb:UC0822_2: muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn de ha-bitatges i petita indústria
UC_2-0823-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensióEs relaciona amb:UC0823_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
UC_2-0824-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa 

tensióEs relaciona amb:UC0824_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió
UC_2-20825-11_2: muntar i mantenir màquines elèctriquesEs relaciona amb:UC0825_2: muntar i mantenir màquines elèctriques
Qualificació completa: muntatge i manteniment d’infraestructures de teleco-

municacions en edificis

UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de ra-diodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)Es relaciona amb:UC0120_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)
UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i video-porter)Es relaciona amb:UC0121_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporter)
Qualificació incompleta: muntatge i manteniment d’instal·lacions solars foto-

voltaiques

UC_2-0836-11_2: muntar instal·lacions solars fotovoltaiquesEs relaciona amb:UC0836_2: muntar instal·lacions solars fotovoltaiques
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UC_2-0837-11_2: mantenir instal·lacions solars fotovoltaiquesEs relaciona amb:UC0837_2: mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques
4. Camp professional
4.1 L’àmbit professional i de treball
Aquest professional exercirà l’activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàri-ament privades, dedicades al muntatge i manteniment d’infraestructures de teleco-municació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics; ja sigui per compte propi o aliè.4.2 Les principals ocupacions i llocs de treball són:a) Personal instal·lador-mantenidor electricista.b) Electricistes de construcció.c) Electricistes industrials.d) Electricistes de manteniment.e) Personal instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.f) Personal instal·lador-mantenidor d’antenes.g) Personal instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.h) Personal instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.i) Personal muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
5. Currículum5.1 Objectius generals del cicle formatiuEls objectius generals d’aquest cicle formatiu són els següents:a) Identificar els elements de les instal·lacions i equips, analitzant plànols i es-quemes, i reconeixent els materials i procediments previstos, per establir la logística associada al muntatge i manteniment.b) Delinear esquemes de circuits i croquis o plànols d’emplaçament, emprant mitjans i tècniques de dibuix i representació simbòlica normalitzada, per configurar 

i calcular la instal·lació o equip.c) Calcular les dimensions físiques i elèctriques dels elements constituents de les 
instal·lacions i equips, aplicant procediments de càlcul i atenent les prescripcions reglamentàries, per configurar la instal·lació o l’equip.d) Valorar el cost dels materials i mà d’obra, consultant catàlegs i unitats d’obra, per elaborar el pressupost del muntatge o manteniment.e) Seleccionar l’utillatge, eina, equips i mitjans de muntatge i de seguretat ana-litzant les condicions de l’obra i considerant les operacions que s’han de realitzar 
per recopilar els recursos i mitjans necessaris.f) Identificar i marcar la posició dels elements de la instal·lació o equip i el traçat dels circuits relacionant els plànols de la documentació tècnica amb la seva ubicació 
real per replantejar la instal·lació.g) Aplicar tècniques de mecanització, connexió, mesurament i muntatge; manejant els equips, eines i instruments, segons procediments establerts i en condicions de qualitat i seguretat per efectuar el muntatge o manteniment d’instal·lacions, xarxes, 
infraestructures i màquines.h) Ubicar i fixar els elements de suport, interpretant els plànols i especificacions de muntatge, en condicions de seguretat i qualitat per muntar instal·lacions, xarxes 
i infraestructures.i) Ubicar i fixar els equips i elements auxiliars d’instal·lacions, xarxes, infraes-
tructures i màquines interpretant plànols i croquis per muntar i mantenir equips i 
instal·lacions.j) Connectar els equips i elements auxiliars d’instal·lacions, xarxes, infraes-tructures i màquines mitjançant tècniques de connexió i empalmament, d’acord amb els esquemes de la documentació tècnica, per muntar i mantenir equips i 
instal·lacions.k) Realitzar operacions d’acoblament i connexió de màquines elèctriques inter-pretant plànols, muntant i desmuntant-ne els components (nucli, bobines, caixa de borns, entre d’altres) per instal·lar i mantenir màquines elèctriques.
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l) Analitzar i localitzar els efectes i causes de disfunció o avaria a les instal·lacions i equips, utilitzant equips de mesura i interpretant els resultats per efectuar-ne les 
operacions de manteniment i reparació.m) Ajustar i substituir els elements defectuosos o deteriorats desmuntant i mun-tant els equips i realitzant maniobres de connexió i desconnexió analitzant plans de manteniment i protocols de qualitat i seguretat, per efectuar les operacions de 
manteniment i reparació.n) Comprovar les connexions, els aparells de maniobra i protecció, senyals i paràmetres característics, entre d’altres, utilitzant la instrumentació i protocols establerts en condicions de qualitat i seguretat per verificar el funcionament de la 
instal·lació o equip.o) Emplenar fitxes de manteniment, informes d’incidències i el certificat d’ins-tal·lació, seguint els procediments i formats oficials per elaborar la documentació 
de la instal·lació o equip.p) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, analitzant el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar com a ciutadà 
democràtic.q) Mantenir comunicacions efectives amb el seu grup de treball interpretant i generant instruccions, proposant solucions davant de contingències i coordinant les activitats dels membres del grup amb una actitud oberta i responsable per integrar-se en l’organització de l’empresa.r) Analitzar i descriure els procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals, assenyalant les accions que calgui realitzar en els casos definits per actuar d’acord amb les normes estandarditzades.s) Valorar les activitats de treball en un procés productiu, identificant la seva aportació al procés global per participar activament en els grups de treball i acon-seguir els objectius de la producció.t) Identificar i valorar les oportunitats d’aprenentatge i la seva relació amb el món laboral, analitzant les ofertes i demandes del mercat per mantenir l’esperit d’actualització i innovació.u) Reconèixer les oportunitats de negoci, identificant i analitzant demandes del mercat per crear i gestionar una petita empresa.v) Reconèixer i seleccionar el vocabulari tècnic bàsic i les expressions més habitu-als en llengua anglesa per interpretar documentació tècnica senzilla i comunicar-se 
en situacions quotidianes a l’empresa.

5.2 Relació dels mòduls professionals i unitats formatives
Mòdul professional 1: automatismes industrials
Durada: 231 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: dibuix tècnic aplicat als automatismes. 22 horesUF 2: mecanització de quadres elèctrics. 27 horesUF 3: automatització elèctrica cablada. 72 horesUF 4: automatització pneumàtica i electropneumàtica. 33 horesUF 5: automatització programable. 66 hores
Mòdul professional 2: instal·lacions elèctriques interiors
Durada: 264 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: equips, dispositius, materials i eines. 26 horesUF 2: instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. 76 horesUF 3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries. 80 ho-
resUF 4: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors. 38 horesUF 5: informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal-lacions elèctriques. 33 hores
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Mòdul professional 3: instal·lacions de distribució
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. 40 horesUF 2: instal·lacions d’enllaç. 59 hores
Mòdul professional 4: infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges 
i edificis
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: instal·lacions d’antenes. 50 horesUF 2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació. 49 hores
Mòdul professional 5: instal·lacions domòtiques
Durada: 132 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: automatització d’habitatges. 17 horesUF 2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 49 horesUF 3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 29 horesUF 4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. 17 horesUF 5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 20 hores
Mòdul professional 6: instal·lacions solars fotovoltaiques
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 44 horesUF 2: manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 22 hores
Mòdul professional 7: màquines elèctriques
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: transformadors. 22 horesUF 2: màquines rotatives de corrent continu. 33 horesUF 3: màquines rotatives de corrent altern. 44 hores
Mòdul professional 8: instal·lacions elèctriques especials
Durada: 132 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: instal·lacions d’enllumenat exterior. 24 horesUF 2: instal·lacions de receptors i de característiques especials. 77 horesUF 3: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials. 20 hores
Mòdul professional 9: electrònica
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: electrònica digital. 26 horesUF 2: electrònica analògica. 40 hores
Mòdul professional 10: electrotècnia
Durada: 165 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: corrent continu i electromagnetisme. 44 horesUF 2: corrent altern. 44 hores

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49012Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

UF 3: màquines elèctriques. 44 horesUF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques. 22 hores
Mòdul professional 11: formació i orientació laboral
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: incorporació al treball. 66 horesUF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores
Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores
Mòdul professional 13: anglès tècnic
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignen.Unitats formatives que el componen:UF 1: anglès tècnic. 99 hores
Mòdul professional 14: síntesi
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: síntesi. 66 hores
Mòdul professional 15: formació en centres de treball
Durada: 317 horesHores de lliure disposició: no se n’assignen

5.3 Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives:
MòDUL PROFESSIONAL 1: AUTOMATISMES INDUSTRIALS
Durada: 231 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: dibuix tècnic aplicat als automatismes. 22 horesUF 2: mecanització de quadres elèctrics. 27 horesUF 3: automatització elèctrica cablada. 72 horesUF 4: automatització pneumàtica i electropneumàtica. 33 horesUF 5: automatització programable. 66 hores
UF 1: dibuix tècnic aplicat als automatismes
Durada: 22 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Dibuixa elements bàsics, conjunts de peces i esquemes elèctrics, aplicant-hi la normalització.
Criteris d’avaluació1.1 Representa a mà alçada vistes i talls.
1.2 Dibuixa croquis de perfils, envolupants, quadres i altres components.
1.3 Reflecteix les cotes.1.4 Dibuixa els esquemes i plànols segons normalització i convencionalis-

mes.1.5 Utilitza la simbologia normalitzada.1.6 Té en compte les representacions de peces i conjunts, atenent les escales 
establertes.
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1.7 Té en compte la distribució dels elements i el seu dimensionament en les representacions realitzades.1.8 Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.
1.9 Respecta els criteris de qualitat establerts.1.10 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.

Continguts1. Dibuix tècnic aplicat:1.1 Simbologia normalitzada de representació de peces aplicades a la mecanit-zació de quadres i canalitzacions.
1.2 Escales.1.3 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació a les instal-

lacions d’automatismes.1.4 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.1.5 Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’automatismes.1.6 Aplicació de programes informàtics de dibuix tècnic.1.7 Qualitat en el dibuix tècnic d’automatismes.1.8 Resolució de problemes en el disseny de plànols i esquemes elèctrics.
UF 2: mecanització de quadres elèctrics
Durada: 27 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Determina el procés a seguir en les operacions de mecanització, interpretant plànols i utilitzant documentació tècnica.
Criteris d’avaluació1.1 Identifica la simbologia i especificacions tècniques en els plànols.
1.2 Identifica les diferents vistes, seccions, talls i detalls.1.3 Identifica materials (perfils, envolupants i quadres).
1.4 Defineix les fases i les operacions del procés.1.5 Realitza el pla de mecanització.1.6 Analitza eines, mitjans tècnics i de seguretat segons el requeriment de 

cada intervenció.1.7 Té en compte els temps previstos per als processos.
2. Executa operacions de mecanització, aplicant tècniques de mesurament i marcatge, i utilitzant màquines i eines.
Criteris d’avaluació2.1 Interpreta la documentació tècnica.2.2 Determina el pla de mecanització.2.3 Selecciona els equips, eines, mitjans tècnics i de seguretat.2.4 Realitza mesuraments amb la precisió exigida.2.5 Executa operacions de distribució, traçat i marcatge.
2.6 Opera amb les eines i equips de treball característics.2.7 Executa les operacions de mecanització en perfils, envolupants, quadres i canalitzacions.
2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambi-

ental.2.9 Resol satisfactòriament les contingències sorgides.2.10 Elabora un informe del procés de mecanització.2.11 Té en compte els temps previstos per al procés.
2.12 Respecta els criteris de qualitat.2.13 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 

d’ordre, conservació i netedat.

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’automatismes industrials, identificant-ne els riscos 
associats, les mesures i equips per prevenir-los.
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Criteris d’avaluació3.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’automatismes industrials (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, entre d’altres).3.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

3.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.3.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts1. Organització del procés de mecanització de quadres elèctrics:1.1 Materials característics dels quadres elèctrics i canalitzacions.1.2 Seqüència de les diferents operacions de mecanització.1.3 Equips i eines utilitzats en les operacions de mecanització.1.4 Normativa i reglamentació.2. Operacions de mecanització de quadres elèctrics2.1 Utilització d’eines, equips i mitjans tècnics en la mecanització de quadres elèctrics.2.2 Distribució dels elements d’acord amb la documentació tècnica.2.3 Operacions de mesurament i marcatge.2.4 Operacions de mecanització.
2.5 Operacions de fixació.2.6 Qualitat en la mecanització de quadres elèctrics.3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge imanteniment d’automatismes industrials:
3.1 Identificació de riscos.3.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).3.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.
3.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF 3: automatització elèctrica cablada
Durada: 72 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura circuits bàsics de comandament i potència, seleccionant-ne els 
elements i elaborant esquemes.

Criteris d’avaluació1.1 Descriu els circuits d’arrencada, inversió i regulació de velocitat de motors elèctrics trifàsics i monofàsics.
1.2 Descriu els principis de funcionament i les característiques dels mecanismes (accionament, control, protecció i senyalització), receptors i motors que intervenen 

en el sistema automàtic proposat.1.3 Calcula les característiques tècniques dels components de la instal·lació.1.4 Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció de materials.1.5 Elabora esquemes de comandament i potència, amb la simbologia norma-litzada.1.6 Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.1.7 Aplica la normativa electrotècnica i convencionalismes d’automatismes.1.8 Té en compte els temps previstos per al procés.
1.9 Respecta els criteris de qualitat.1.10 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.
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2. Munta circuits d’automatismes per a maniobres de motors petits, interpretant-
ne els esquemes i verificant-ne el funcionament.

Criteris d’avaluació2.1 Interpreta els esquemes de comandament i potència.
2.2 Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.2.3 Munta circuits de comandament i potència.2.4 Connecta els motors elèctrics al circuit de potència.2.5 Realitza maniobres amb motors.2.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.7 Aplica els criteris de qualitat establerts.
2.8 Opera amb autonomia en les activitats proposades.2.9 Realitza mesures elèctriques per verificar el funcionament correcte de 

l’automatisme.2.10 Té en compte els temps estimats en les activitats.2.11 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.2.12 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 
d’ordre, conservació i netedat.

3. Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant-ne la documentació tècnica i verificant-ne el funcionament.
Criteris d’avaluació3.1 Interpreta els croquis i esquemes de quadres i sistemes elèctrics.
3.2 Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.3.3 Selecciona components, eines, mitjans tècnics i de seguretat.
3.4 Distribueix els components en els quadres.3.5 Mecanitza la placa de muntatge, perfils, envolupants i canalitzacions.3.6 Munta els mecanismes del quadre i els elements de la instal·lació.
3.7 Connecta els equips i elements de la instal·lació.
3.8 Comprova el funcionament de la instal·lació.3.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.10 Estableix criteris de qualitat en el muntatge de sistemes elèctrics associats als quadres elèctrics.3.11 Realitza el muntatge de quadres elèctrics i sistemes elèctrics associats en 

el temps previst.3.12 Organitza les diferents fases del treball de muntatge.3.13 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li pre-
senten.

4. Localitza avaries i disfuncions en les instal·lacions d’automatització elèctrica cablada, analitzant-ne els símptomes i identificant les causes que les produeixen.
Criteris d’avaluació
4.1 Elabora un pla d’intervenció.4.2 Realitza mesures i verificacions per a la localització d’avaries en instal-lacions d’automatització elèctrica cablada.4.3 Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional en instal·lacions d’automatització elèctrica cablada.
4.4 Identifica la causa de l’avaria.4.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).
4.6 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i 

eines.4.7 Realitza la intervenció en el temps requerit.
4.8 Aplica les normes de qualitat.4.9 Organitza les diferents fases del treball de localització d’avaries i disfun-

cions.
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5. Repara avaries i disfuncions en les instal·lacions d’automatització elèctrica 
cablada, ajustant o substituint els elements defectuosos.

Criteris d’avaluació
5.1 Elabora un pla d’intervenció correctiva i preventiva.5.2 Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions d’automatització elèctrica cablada.
5.3 Ajusta les proteccions d’acord amb les característiques dels receptors.5.4 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.5.5 Registra dades per a l’elaboració de l’informe de reparació i factura.
5.6 Restableix les condicions de funcionament normal.5.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
5.8 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i 

eines.5.9 Realitza la intervenció en el temps requerit.
5.10 Aplica les normes de qualitat.5.11 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

Continguts1. Configuració de circuits bàsics d’automatismes industrials cablats:1.1 Memòria tècnica d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats.
1.2 Certificat de la instal·lació.1.3 Simbologia.
1.4 Càlculs.1.5 Tipus de sensors. Característiques i aplicacions.1.6 Tipus d’actuadors. Característiques i aplicacions.1.7 Elements de control, protecció i senyalització.1.8 Elaboració de documents d’instruccions generals d’ús i manteniment.1.9 Seqüència d’operacions i control de temps.1.10 Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració d’instal·lacions 

d’automatismes industrials cablats.1.11 Resolució de problemes en l’elaboració de documentació tècnica.1.12 Qualitat en la configuració d’instal·lacions d’automatismes industrials 
cablats.2. Muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats aplicats a motors petits:2.1 Control de potència: arrencada i maniobra de motors (monofàsics i trifà-sics).2.2 Proteccions contra curtcircuits i sobrecàrregues.

2.3 Arrencadors.
2.4 Aplicacions industrials d’automatismes per a motors petits.2.5 Organització del procés de muntatge d’instal·lacions d’automatismes in-

dustrials cablats aplicats a motors petits.2.6 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats 
aplicats a motors petits.2.7 Mesures de magnituds elèctriques: tensió, intensitat, resistència i conti-nuïtat,potència i aïllament, entre d’altres.3. Muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats:

3.1 Característiques de les instal·lacions d’automatismes cablats.3.2 Muntatge de les instal·lacions d’automatismes.3.3 Muntatge d’armaris, quadres elèctrics i canalitzacions.3.4 Circuits de força.
3.5 Circuits de comandament.
3.6 Cables, terminals, connexió.3.7 Qualitat en el muntatge d’armaris i quadres elèctrics d’automatismes in-

dustrials cablats.
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3.8 Organització del procés de muntatge d’instal·lacions bàsiques d’automa-
tismes industrials cablats.4. Avaries d’instal·lacions d’automatismes cablats:4.1 Tipologia d’avaries característiques en instal·lacions d’automatismes ca-
blats.4.2 Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.4.3 Qualitat en la localització d’avaries i disfuncions de les instal·lacions d’au-tomatització elèctrica cablada.4.4 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.5. Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats:5.1 Manteniment correctiu i preventiu d’automatismes cablats.5.2 Diagnosi i localització d’avaries en instal·lacions d’automatismes cablats (proves, mesures, procediments).

5.3 Reparació d’avaries.5.4 Equips utilitzats.5.5 Organització del manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’au-
tomatismes cablats industrials.

UF 4: automatització pneumàtica i electropneumàtica
Durada: 33 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència per a aplicacions industrials senzilles, seleccionant-ne els elements i el seu emplaçament i elaborant-ne la documentació tècnica.
Criteris d’avaluació
1.1 Descriu els principis de funcionament i característiques d’elements pneumà-tics i electropneumàtics (unitat de manteniment, actuadors, vàlvules, electrovàlvules, elements de comandament o senyal i elements de memòria i retard).1.2 Calcula les característiques tècniques dels components bàsics d’una instal-

lació pneumàtica.1.3 Selecciona material a partir de documentació tècnica i catàlegs de fabri-
cants.1.4 Elabora esquemes de comandament i potència pneumàtics i electropneu-màtics, amb la simbologia normalitzada.1.5 Utilitza programari de CAD pneumàtic i electropneumàtic.1.6 Té en compte els temps previstos per al procés.

1.7 Respecta els criteris de qualitat.

2. Munta circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potèn-cia per a aplicacions industrials senzilles, interpretant-ne documentació tècnica.
Criteris d’avaluació
2.1 Interpreta esquemes pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència.
2.2 Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.2.3 Munta circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència.2.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.5 Aplica els criteris de qualitat establerts.2.6 Comprova la funcionalitat del muntatge.
2.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.2.8 Té en compte els temps previstos per al procés.
2.9 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.2.10 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge i manteniment de circuits bàsics de comandament i potència pneumàtics.
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3. Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneu-màtiques, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.
Criteris d’avaluació
3.1 Elabora un pla d’intervenció.3.2 Realitza mesures i verificacions per a la localització d’avaries en instal-

lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.3.3 Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant una comprovació fun-
cional en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

3.4 Identifica la causa de l’avaria.3.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).
3.6 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i 

eines.3.7 Realitza la intervenció en el temps requerit.
3.8 Aplica les normes de qualitat.

4. Repara avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneumà-
tiques, ajustant o substituint els elements defectuosos.

Criteris d’avaluació
4.1 Elabora un pla d’intervenció correctiva i preventiva.
4.2 Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions pneumàtiques i elec-

tropneumàtiques.4.3 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.4.4 Registra dades per a l’elaboració de l’informe de reparació i factura.
4.5 Restableix les condicions de funcionament normal.4.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.7 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i 

eines en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.4.8 Realitza la intervenció en el temps requerit.
4.9 Aplica les normes de qualitat.4.10 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

Continguts1. Configuració de circuits pneumàtics i electropneumàtics bàsics:1.1 Memòria tècnica d’instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.
1.2 Càlculs elementals en circuits pneumàtics i electropneumàtics.1.3 Simbologia.1.4 Elements pneumàtics: unitat de manteniment, actuadors, vàlvules.1.5 Elements electropneumàtics: electrovàlvules, elements de comandament o senyal, i elements de memòria i retard.1.6 Elaboració de documents d’instruccions generals d’ús i manteniment.1.7 Seqüència d’operacions i control de temps.1.8 Qualitat en la configuració d’instal·lacions pneumàtiques i electropneu-

màtiques.1.9 Aplicació de programes informàtics de càlcul, dibuix d’esquemes i confi-guració de les instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.2. Muntatge d’instal·lacions industrials bàsiques pneumàtiques i electropneu-màtiques:
2.1 Característiques de les instal·lacions d’automatismes pneumàtics i elec-

tropneumàtics
2.2 Interpretació d’esquemes de circuits pneumàtics i electropneumàtics.
2.3 Circuits bàsics pneumàtics de control i variació de velocitat d’un cilindre.
2.4 Circuits bàsics electropneumàtics de control.2.5 Tècniques i eines utilitzades en el muntatge.2.6 Organització del procés de muntatge d’instal·lacions industrials bàsiques 

pneumàtiques i electropneumàtiques.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49019Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

3. Avaries d’instal·lacions d’automatismes pneumàtics i electropneumàtics:3.1 Tipologia d’avaries característiques en instal·lacions d’automatismes pneu-
màtics i electropneumàtics.3.2 Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.3.3 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.4. Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatismes industrials pneu-màtics i electropneumàtics:4.1 Manteniment correctiu i preventiu d’automatismes industrials pneumàtics 
i electropneumàtics.4.2 Diagnosi i localització d’avaries d’automatismes pneumàtics i electropneu-màtics (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).

4.3 Reparació d’avaries.4.4 Equips utilitzats.4.5 Organització del manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’au-
tomatismes industrials pneumàtics i electropneumàtics.

UF 5: automatització programable
Durada: 66 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura circuits bàsics d’automatismes programables, seleccionant-ne els 
elements i elaborant-ne els esquemes.

Criteris d’avaluació1.1 Identifica les especificacions tècniques del sistema automàtic.
1.2 Descriu els principis de funcionament i característiques de mecanismes (accionament, control, protecció i senyalització), receptors i motors que intervenen 

en el sistema automàtic proposat.1.3 Calcula les característiques tècniques dels components de la instal·lació.1.4 Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció de materials.1.5 Elabora esquemes de connexió d’entrades i sortides de l’autòmat, amb la simbologia normalitzada.1.6 Confecciona el programa de control de l’autòmat.1.7 Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.1.8 Aplica la normativa electrotècnica i convencionalismes d’automatismes.1.9 Té en compte els temps previstos per al procés.
1.10 Respecta els criteris de qualitat.1.11 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.

2. Munta sistemes automàtics amb control programable, interpretant-ne la do-cumentació tècnica i verificant-ne el funcionament.
Criteris d’avaluació:2.1 Identifica les entrades, sortides (analògiques i digitals) i les seves referèn-

cies.2.2 Connecta els equips i elements perifèrics del sistema.2.3 Estableix la comunicació del programari amb el dispositiu programable.2.4 Realitza circuits de control bàsics amb autòmats programables.2.5 Realitza petits programes seqüencials de control a partir del GRAFCET.2.6 Realitza un control de motors asíncrons amb convertidors de freqüència.2.7 Verifica el funcionament del sistema.2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat vers el risc elèctric) i de protecció ambiental.2.9 Realitza les activitats en el temps requerit.
2.10 Aplica les normes de qualitat en les intervencions.2.11 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.2.12 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de sistemes automàtics amb control programable.
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3. Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, analitzant-ne els símptomes i identificant-hi les causes que les produeixen.
Criteris d’avaluació
3.1 Elabora un pla d’intervenció.3.2 Realitza mesures i verificacions per a la localització d’avaries en instal-lacions d’automatització programable.3.3 Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant una comprovació fun-cional en instal·lacions d’automatització programable.
3.4 Identifica la causa de l’avaria.3.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).
3.6 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i 

eines.3.7 Realitza la intervenció en el temps requerit.
3.8 Aplica les normes de qualitat.

4. Repara avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, ajustant-hi o substituint-hi els elements defectuosos.
Criteris d’avaluació
4.1 Elabora un pla d’intervenció correctiva i preventiva.4.2 Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions d’automatització programable.
4.3 Ajusta les proteccions d’acord amb les característiques dels receptors.4.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.4.5 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.4.6 Registra dades per elaborar l’informe de reparació i factura.
4.7 Restableix les condicions de funcionament normal.
4.8 Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d’elements, equips i eines en instal·lacions d’automatització programable.4.9 Realitza la intervenció en el temps requerit.
4.10 Aplica les normes de qualitat.4.11 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

Continguts1. Configuració de circuits bàsics amb autòmats programables:1.1 Memòria tècnica d’instal·lacions amb autòmats programables.
1.2 Càlculs.1.3 Simbologia.1.4 Estructura i característiques fonamentals dels autòmats programables.1.5 Programació bàsica d’autòmats. Llenguatges i procediments.1.6 Elaboració de documents d’instruccions generals d’ús i manteniment.1.7 Seqüència d’operacions i control del temps.1.8 Qualitat en la configuració d’instal·lacions amb autòmats programables.1.9 Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració d’instal·lacions amb autòmats programables.2. Sistemes automàtics amb control programable:2.1 Entrades i sortides digitals i analògiques.2.2 Muntatge i connexió d’autòmats programables.2.3 Control de potència: arrencada i maniobra de motors (monofàsics i trifà-sics).2.4 Proteccions contra curtcircuits i sobrecàrregues.2.5 Variadors de velocitat electrònics.2.6 Aplicacions industrials amb autòmats.2.7 Qualitat en el muntatge de sistemes automàtics amb control programable.2.8 Organització del muntatge d’instal·lacions elèctriques automatitzades amb control programable.
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3. Avaries d’instal·lacions automàtiques amb control programable:3.1 Tipologia d’avaries característiques en instal·lacions automàtiques de control programable.3.2 Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.3.3 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.4. Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatització industrial progra-mable:4.1 Manteniment correctiu i preventiu d’instal·lacions d’automatització indus-trial programable.4.2 Diagnosi i localització d’avaries en instal·lacions amb autòmats programables (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).
4.3 Reparació d’avaries.4.4 Equips utilitzats.4.5 Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’automatització industrial programable.

MòDUL PROFESSIONAL 2: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES INTERIORS
Durada: 264 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: equips, dispositius, materials i eines. 26 horesUF 2: instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. 76 horesUF 3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries. 80 ho-
resUF 4: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors. 38 horesUF 5: informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal-lacions elèctriques. 33 hores
UF1: equips, dispositius, materials i eines
Durada: 26 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Reconeix equips, dispositius i materials utilitzats en instal·lacions elèctriques 
interiors de baixa tensió descrivint-ne les característiques i relacionant-los amb la 
seva funció dins de la instal·lació.

Criteris d’avaluació1.1 Identifica la funció d’equips, dispositius i materials d’una instal·lació elèc-
trica interior de baixa tensió.1.2 Identifica dispositius utilitzats en instal·lacions de baixa tensió (interrup-
tors, commutadors, polsadors, interruptors automàtics, interruptors diferencials, protectors de sobretensions, entre d’altres), descrivint-ne les característiques.1.3 Identifica materials diversos utilitzats en instal·lacions de baixa tensió (qua-dres, armaris, caixes de registre i de derivació, caixetins, safates, canals protectores, motllures, canaletes, tubs, entre d’altres) descrivint-ne les característiques.

1.4 Reconeix accessoris de suport de safates i canals protectores prefabricades o de construcció en obra (escaires, tipus omega i balancí, entre d’altres), de tubs (tacs, cargols, grapes, abraçadores i brides, entre d’altres) i d’unió entre canalitzacions, 
suport de caixes i llums, entre d’altres, relacionant-los amb la seva funció.1.5 Classifica els conductors elèctrics de baixa tensió utilitzats en instal·lacions 
interiors, descrivint-ne les característiques i relacionant-los amb el tipus d’instal-lació on s’utilitzen.1.6 Identifica conductors elèctrics de baixa tensió interpretant les dades estam-pades sobre la seva coberta i/o sobre els embolcalls amb què es comercialitzen.1.7 Identifica diferents tipus de llums: encastades o de superfície, equipades o no amb equips auxiliars i els seus accessoris, segons el tipus d’instal·lació.1.8 Reconeix bases de preses de corrent i clavilles, domèstiques i industrials, 
descrivint-ne les característiques.
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2. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió interior aplicant-hi les tècniques de muntatge corresponents i descrivint-hi 
el procediment.

Criteris d’avaluació2.1 Identifica eines i equips utilitzats en operacions de muntatge i manteniment 
d’una instal·lació relacionant-los amb la seva funció.2.2 Prepara el material, eines i equips necessaris per al muntatge de canalitza-cions, tubs i suports en instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, seguint 
les indicacions donades.2.3 Col·labora en el traçat d’instal·lacions.2.4 Col·loca caixes de registre o derivació i caixes per a mecanismes seguint 
les indicacions donades.2.5 Instal·la, doblega, adapta i fixa els tubs seguint les indicacions donades.2.6 Construeix suports per a les canalitzacions (perfils, angles, varetes roscades, entre d’altres), seguint les indicacions donades.

2.7 Instal·la, manipula i adapta safates, canals protectores, canaletes i motllures, seguint les indicacions donades.
2.8 Identifica i estén cables en safates o dintre de tubs, i els etiqueta i prepara per a la connexió, seguint les indicacions donades.2.9 Utilitza les eines adequades, segons el tipus d’intervenció.
2.10 Respecta els criteris de qualitat establerts.
2.11. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció am-

biental.2.12 Participa activament en el grup de treball, contribuint al bon desenvolu-
pament de les relacions personals i professionals.2.13 Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desen-
volupament de tota l’activitat.

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors, identificant-ne els 
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació3.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de proves i verificacions d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en alçada, entre d’altres).3.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

3.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.3.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts1. Equips, dispositius i materials utilitzats en les instal·lacions elèctriques in-teriors:1.1 Tipus de mecanismes.1.2 Tipus de receptors.1.3 Conductors elèctrics: tipus, característiques, utilització.1.4 Dispositius de protecció: tipus, característiques generals, funció.1.5 Tipus d’envolupants, quadres de distribució, caixes de derivació.1.6 Elements de connexió en quadres i conductors: borns, embarrats de distri-bució, distribuïdors, terminals, maniguets.1.7 Tipus d’elements d’identificació en quadres i conductors: etiquetes, cinta aïllant de colors, termoretràctils.1.8 Relació dels mitjans tècnics mínims per a instal·ladors autoritzats.2. Muntatge de canalitzacions en instal·lacions elèctriques interiors:
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2.1 Instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió: àmbit d’aplicació i uti-lització del REBT com a directriu.2.2 Sistemes d’instal·lació.2.3 Tubs i canals protectors: safates, canals protectores, canaletes, motllures, tubs, canalitzacions prefabricades.2.4 Eines per a operacions de muntatge i manteniment. Classificació, descripció, utilització i manteniment: eines bàsiques, complementàries (manipulació de tubs de PVC i metàl·lics, tipus de claus, broques, eines per mecanitzar, entre d’altres), equips auxiliars trepants: amb percussió, amb bateries. Premsaterminals: manuals, hidràulics, elèctrics. Guies passacables, entre d’altres.2.5 Tècniques de muntatge. Elements d’ancoratge i fixació2.6 Replanteig, traçat i ubicació d’una instal·lació elèctrica.2.7 Qualitat en el muntatge de canalitzacions elèctriques.2.8 Treball en equip en el muntatge de canalitzacions elèctriques.3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors:
3.1 Identificació de riscos.3.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).3.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.
3.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF2: instal·lacions elèctriques interiors en ediicis d’habitatges
Durada: 76 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Munta circuits elèctrics bàsics interpretant-ne la documentació tècnica.
Criteris d’avaluació1.1 Interpreta els esquemes elèctrics analitzant-ne el funcionament.1.2 Utilitza les eines adequades per a cada instal·lació.1.3 Verifica el funcionament de les instal·lacions.
1.4 Descriu els principis de funcionament dels mecanismes i els receptors.1.5 Calcula les magnituds elèctriques de la instal·lació.1.6 Mesura les magnituds fonamentals.1.7 Munta adequadament els diferents receptors.1.8 Munta els diferents mecanismes relacionant-los amb la seva utilització.1.9 Realitza les connexions d’acord amb la norma.
1.10 Respecta els criteris de qualitat.1.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.1.12 Elabora la llista de materials i eines utilitzades seguint el procediment 

establert.

2. Munta la instal·lació elèctrica d’un habitatge amb grau d’electrificació bàsica aplicant el reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT).
Criteris d’avaluació2.1 Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.2.2 Realitza la previsió dels mecanismes i elements necessaris.
2.3 Identifica cada un dels elements dins del conjunt de la instal·lació i en catàlegs comercials.2.4 Verifica el funcionament de la instal·lació (proteccions, presa de terra, entre d’altres).2.5 Utilitza les eines adequades per a cada un dels elements.2.6 Aplica el REBT.
2.7 Respecta els temps estipulats.
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2.8 Verifica la instal·lació correcta de les canalitzacions i permet la instal·lació 
dels conductors.2.9 Elabora un procediment de muntatge d’acord amb els criteris de qualitat.2.10 Realitza l’esquema de la instal·lació seguint el procediment establert.2.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.12 Actua amb responsabilitat.2.13 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.2.14 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques interiors d’habitatges.
3. Manté instal·lacions interiors domèstiques aplicant-hi tècniques de mesura-ments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.
Criteris d’avaluació3.1 Verifica els símptomes d’avaries a través de les mesures realitzades i l’ob-

servació de la instal·lació.3.2 Proposa hipòtesis raonades de les possibles causes d’avaria i la seva reper-
cussió en la instal·lació.3.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.

3.4 Opera amb autonomia en la resolució de l’avaria.3.5 Proposa mesures de manteniment que cal realitzar en cada circuit o element 
de la instal·lació.

3.6 Comprova el funcionament correcte de les proteccions.3.7 Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4. Verifica la posada en servei d’una instal·lació interior d’habitatge aplicant la metodologia especificada en el REBT.
Criteris d’avaluació4.1 Verifica l’adequació de la instal·lació a les instruccions del REBT.4.2 Comprova els valors d’aïllament de la instal·lació (aïllament entre conductors i conductors i terra).4.3 Mesura la resistència de la presa de terra.4.4 Mesura i registra els valors dels paràmetres característics.4.5 Verifica la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials.4.6 Mesura la continuïtat dels circuits.4.7 Aplica la norma UNE 20460-6-61 a la verificació de la instal·lació.4.8 Utilitza els mitjans tècnics per a categoria bàsica relacionats al REBT.
4.9 Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.4.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc elèctric).4.11 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a la verificació de la posada en servei de les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges.

Continguts1. Circuits elèctrics bàsics d’instal·lacions interiors:1.1 Elements i mecanismes en les instal·lacions d’habitatge.1.2 Tipus de receptors.
1.3 Acoblament de receptors.1.4 Tipus de mecanismes (interruptors, commutadors, polsadors, entre d’al-tres).
1.5 Connexió i acoblament de mecanismes.1.6 Instal·lacions comunes en habitatges i edificis (serveis comuns): dispositius de protecció i ubicació del quadre general de comandament i protecció dels ser-veis comuns, utilització de diferents tipus làmpades en la il·luminació dels espais 

comuns, automàtic d’escala.
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1.7 El teleruptor: característiques, esquemes de connexió d’aplicacions usu-
als.1.8 Conductors elèctrics per a instal·lacions interiors d’habitatges: tipus, ca-
racterístiques.1.9 Mesures elèctriques fonamentals en habitatges.1.10 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions inte-riors. (RD 842/2002, estructura del REBT, ITC-BT-01,02 i 03, apèndix inclòs).1.11 Convencionalismes de representació. Simbologia normalitzada a les instal·lacions elèctriques.1.12 Qualitat en el muntatge de circuits elèctrics bàsics d’instal·lacions inte-
riors.1.13 Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’habitatge.2. Muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges:2.1 Condicions generals de les instal·lacions interiors d’habitatges.2.2 Suports i fixacions d’elements d’una instal·lació.2.3 Dispositius de tall i protecció: tipus, característiques i aparellatge modular normalitzat.2.4 Contactes directes i indirectes (ITC-BT-24).2.5 Protecció contra sobreintensitats i sobretensions (ITC-BT-22, 23).

2.6 Elements de connexió de conductors.
2.7 Envolupants.2.8 Presa de terra en habitatges i edificis (ITC-BT-18).2.9 Canalitzacions especifiques dels habitatges.2.10 Nivells d’electrificació i nombre de circuits.2.11 Locals que contenen banyera o dutxa.2.12 Graus de protecció dels envolupants (índex de protecció IP (UNE 20.324), IK (UNE-EN 50.102)).2.13 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (ITC-BT-10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27).2.14 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges.2.15 Resolució de problemes en les instal·lacions elèctriques en habitatges.3. Manteniment i detecció d’avaries a les instal·lacions elèctriques d’us domès-tic:3.1 Avaries tipus a les instal·lacions d’ús domèstic. Símptomes i efectes.3.2 Diagnosi d’avaries d’instal·lacions d’ús domèstic (proves, mesures, proce-diments i elements de seguretat).
3.3 Reparació d’avaries.3.4 Manteniment d’instal·lacions elèctriques d’ús domèstic.4. Posada en servei d’instal·lacions d’habitatge:4.1 Documentació de les instal·lacions: el projecte i la memòria tècnica de disseny.4.2 Posada en servei de les instal·lacions.4.3 Mesures de tensió i intensitat i de continuïtat dels conductors de protec-

ció.4.4 Mesures de la resistència d’aïllament dels conductors.4.5 Mesures de sensibilitat d’aparells de tall i protecció.4.6 Mesures de la resistència de la posada a terra (tel·luròmetre).4.7 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interi-ors d’habitatge (REBT, article 21; ITC-BT-05, 19 —caigudes de tensió, resistència d’aïllament, rigidesa dielèctrica)).4.8 Norma UNE 20460-6-61.4.9 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.
UF3: instal·lacions elèctriques interiors en locals, oicines i indústries
Durada: 80 hores
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Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Munta la instal·lació elèctrica d’un local de concurrència pública, aplicant-hi 

la normativa i justificant-ne cada element en el conjunt.

Criteris d’avaluació1.1 Realitza l’esquema de la instal·lació atenent el REBT i les especificacions 
del client.1.2 Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.1.3 Verifica el funcionament correcte de l’enllumenat d’emergència (seguretat, reemplaçament i abalisament, si escau).

1.4 Instal·la la font d’alimentació secundària adequada al tipus de local.1.5 Verifica el funcionament correcte de tots els circuits.
1.6 Respecta els criteris de qualitat establerts.1.7 Realitza el quadre general de protecció atenent el tipus d’instal·lació i el REBT.
1.8 Instal·la els quadres de distribució secundaris necessaris.1.9 Utilitza les canalitzacions adequades atenent-ne l’ús i la localització.
1.10 Aplica les normes adequades al tipus de local.1.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
1.12 Elabora la llista de materials i el pressupost corresponent a la solució 

adoptada amb suport informàtic.1.13 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
1.14 Actua amb responsabilitat.1.15 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques en locals de concurrència pública.
2. Munta la instal·lació elèctrica d’un local destinat a ús industrial, atenent el REBT.
Criteris d’avaluació2.1 Realitza l’esquema elèctric de la instal·lació a partir del REBT i especifi-

cacions del client.2.2 Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.2.3 Realitza els càlculs necessaris per a la col·locació de llums i altres elements de la instal·lació (potències, seccions, entre d’altres).
2.4 Instal·la l’enllumenat adequat depenent dels usos dels diferents espais.
2.5 Instal·la les preses de corrent d’ús industrial depenent dels usos dels dife-

rents espais.2.6 Utilitza el tipus de canalització més adient a cada part de la instal·lació tenint en compte el seu entorn i utilització.2.7 Utilitza l’eina adequada en cada moment.2.8 Té en compte els temps previstos atenent un procediment de qualitat 
acordat.2.9 Verifica el funcionament correcte de tota la instal·lació.

2.10 Respecta els criteris de qualitat establerts.
2.11 Elabora la llista de materials i el pressupost corresponent a la solució 

adoptada amb suport informàtic.2.12 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.2.13 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
2.14 Actua amb responsabilitat.2.15 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques en locals industrials.
3. Manté instal·lacions interiors de locals, oficines i indústries aplicant-hi tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.
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Criteris d’avaluació3.1 Verifica els símptomes d’avaries a través de les mesures realitzades i l’ob-
servació de la instal·lació.3.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió 
en la instal·lació.3.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.

3.4 Opera amb autonomia en la resolució de l’avaria.3.5 Proposa mesures de manteniment que cal realitzar en cada circuit o element 
de la instal·lació.

3.6 Comprova el funcionament correcte de les proteccions.3.7 Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.9 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable al manteni-ment d’instal·lacions elèctriques interiors.
4. Verifica la posada en servei d’una instal·lació de locals, oficines o indústries, aplicant la metodologia especificada al REBT.
Criteris d’avaluació4.1 Verifica l’adequació de la instal·lació a les instruccions del REBT.4.2 Comprova els valors d’aïllament de la instal·lació, d’acord amb el procedi-ment i valors establerts en l’ITC-BT-19.4.3 Mesura la resistència de la presa de terra i el corrent de fuga de la ins-

tal·lació.4.4 Mesura i registra els valors dels paràmetres característics.4.5 Verifica la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials.4.6 Mesura la continuïtat dels circuits.4.7 Utilitza l’analitzador-registrador de potència i energia per a corrent altern trifàsic amb capacitat de mesura de les següents magnituds: potència activa, tensió alterna, intensitat alterna i factor de potència.4.8 Utilitza el luxímetre per mesurar l’enllumenat normal i d’emergència.4.9 Aplica la norma UNE 20460-6-61 en la verificació de la instal·lació.4.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc elèctric).
4.11 Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.4.12 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a la verifi-

cació de la posada en servei d’instal·lacions en locals, oficines i indústries.

Continguts1. Instal·lacions en locals de concurrència pública:1.1 Característiques especials dels locals de concurrència pública (camp d’apli-cació i condicions generals).1.2 Tipus de subministraments elèctrics (classificació i instal·lació segons l’article 10 i ITC-BT-28, entre d’altres).1.3 Circuit i enllumenat d’emergència.
1.4 Instal·lacions complementàries en locals de reunions i treball, i en locals 

d’espectacles i activitats recreatives.1.5 Quadres generals i secundaris de protecció en locals de concurrència pública (ubicació, circuits i cablatge interior).1.6 Canalitzacions elèctriques especials (cables, conductes i sistemes d’instal-lació preceptius en els locals de concurrència pública).1.7 Dispositius per a enllumenat. Tipus de làmpades i utilització.1.8 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions en locals de concurrència pública.1.9 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en locals de concurrència pública.1.10 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions in-teriors (REBT, article 10, ITC-BT-17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28).
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1.11 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.2. Instal·lacions en locals comercials, industrials i d’oficines:2.1 Condicions generals de les instal·lacions elèctriques interiors en locals 
comercials, industrials i d’oficines.2.2 Tipologia de muntatges en les instal·lacions interiors i sistemes d’ins-
tal·lació.2.3 Replanteig del muntatge: identificació d’equips, ubicació de quadres i subquadres, implantació d’enllumenat, traçat de canalitzacions, coordinació amb 
altres industrials.

2.4 Instal·lacions comunes en edificis d’oficines, comercials i industrials de 
més d’un usuari.2.5 Tipus de canalitzacions utilitzades. Canalitzacions prefabricades.2.6 Cables elèctrics per a instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió en 
oficines, locals i indústries.2.7 Conductors actius: Identificació, seccions, intensitats màximes admissi-
bles.

2.8 Conductors de protecció, seccions i xarxes equipotencials.
2.9 Elements i mecanismes en les instal·lacions interiors d’oficines, locals 

comercials i indústries.2.10 Tipus de receptors d’enllumenat i de força.2.11 Quadres i subquadres elèctrics. Tipus, configuracions típiques, disposició de l’aparellatge, situació i emplaçaments.
2.12 Dispositius de tall i protecció contra sobreintensitats.2.13 Dispositius de tall i protecció contra contactes: protecció per dispositius de corrent diferencial residual. Associació en sèrie: selectivitat.2.14 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques interiors en locals 

comercials, industrial i d’oficines.2.15 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques interiors 
en locals comercials, industrial i d’oficines.2.16 Dispositius de tall i protecció contra sobretensions transitòries i perma-
nents.2.17 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (ITC-BT-10,17,19,20,21,22,23,24,).2.18 Classes d’emplaçaments I i II.2.19 Equips elèctrics de classe I.2.20 Equips elèctrics de classe II.3. Manteniment i detecció d’avaries d’instal·lacions elèctriques en locals, oficines o indústries:

3.1 Avaries tipus a les instal·lacions en locals d’oficines, comercials o industrials. Símptomes i efectes.3.2 Diagnosi d’avaries (proves, mesures, procediments i elements de segure-tat).
3.3 Reparació d’avaries.3.4 Manteniment d’instal·lacions elèctriques de locals, oficines o indústries.3.5 Manteniments preventius anuals: obligacions del titular i de l’instal·lador autoritzat. Informes, llibre de manteniment.3.6 Inspeccions periòdiques: agents que hi intervenen, procediment, actes, 

informes, mesures correctives.3.7 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, articles 19, 20).3.8 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.4. Posada en servei d’instal·lacions a locals, oficines i indústries:4.1 Documentació de les instal·lacions. El projecte i la memòria tècnica de disseny.4.2 Posada en servei de les instal·lacions.
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4.3 Mesuraments de tensió, intensitat i continuïtat dels conductors actius i dels 
de protecció.4.4 Mesuraments de potència elèctrica i factor de potència.4.5 Analitzador de xarxes (analitzador-registrador de potència i energia).4.6 Mesurament d’aïllament (Resistència d’aïllament dels conductors).4.7 Mesurament de sensibilitat d’aparells de tall i protecció.4.8 Mesurament de corrents de fuga.4.9 Mesurament de la resistència de presa de terra (tel·luròmetre).4.10 Mesurament de la impedància de bucle.4.11 Mesurament de la rigidesa dielèctrica.4.12 Mesurament de la luminància (luxímetre).4.13 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions inte-riors (REBT, article 21; ITC-BT-05, 19 —caigudes de tensió, resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica).4.14 Norma UNE 20460-6-61.4.15 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.
UF4: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
Durada: 38 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Realitza la memòria tècnica de disseny d’una instal·lació d’habitatge amb grau d’electrificació elevada i d’una oficina, local comercial o indústria atenent el REBT.
Criteris d’avaluació
1.1 Identifica les característiques de la instal·lació tenint en compte la seva utilització i potència.1.2 Confecciona una petita memòria justificativa.1.3 Dibuixa els esquemes unifilars dels circuits atenent la normalització.1.4 Calcula els dispositius de tall i protecció de l’habitatge, oficina, local co-

mercial o indústria.1.5 Realitza amb suport informàtic els croquis i/o plànols de l’habitatge, ofi-cina, local comercial o indústria reflectint-hi la ubicació dels diferents elements i el traçat de la instal·lació.1.6 Utilitza catàlegs i documentació tècnica per justificar les decisions adop-
tades.1.7 Confecciona la documentació adequada atenent les instruccions del REBT i les disposicions autonòmiques vigents.1.8 Elabora les instruccions generals per al manteniment i l’ús correctes de les instal·lacions elèctriques d’interiors.1.9 Utilitza les disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.1.10 Realitza càlculs de les seccions dels conductors actius i de protecció a partir de les normatives i reglamentacions vigents.1.11 Emplena els impresos normalitzats (certificat de la instal·lació, esquemes i memòria, entre d’altres).

1.12 Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a la documen-tació tècnica d’instal·lacions elèctriques interiors.
Continguts1. Documentació de les instal·lacions:1.1 Memòria tècnica de disseny, certificat de la instal·lació, instruccions generals 
d’ús i manteniment, entre d’altres.1.2 Normes associades a criteris de qualitat estandarditzats.

1.3 Elaboració d’informes.1.4 Projectes elèctrics (Interpretació).
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1.5 Documents i impresos autonòmics normalitzats.1.6 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, articles 18 i 19, ITC-BT-04,10).1.7 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.1.8 Instal·lacions que necessiten MTD per a la seva posada en servei.
1.9 Instal·lacions que necessiten projecte per a la seva posada en servei.1.10 Tramitació de la documentació tècnica per a la posada en servei de la 

instal·lació.1.11 Càlculs de les instal·lacions elèctriques de BT.1.12 Previsió de potències.
UF5: informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràica d’instal-lacions elèctriques
Durada: 33 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Calcula i representa gràficament instal·lacions elèctriques utilitzant eines informàtiques:
Criteris d’avaluació1.1 Utilitza programari comercialitzat per al dibuix de plànols i esquemes elèctrics amb la simbologia normalitzada.1.2 Utilitza fulls de càlcul per al dimensionament d’instal·lacions elèctriques.1.3 Utilitza fulls de càlcul per a la valoració i facturació d’instal·lacions elèc-

triques.1.4 Utilitza processador de textos per elaborar la documentació tècnica.1.5 Utilitza recursos informàtics per emplenar impresos normalitzats de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.1.6 Imprimeix i emmagatzema el treball desenvolupat.1.7 Utilitza programes d’accés a Internet.1.8 Utilitza eines d’Internet.Continguts:1. Informàtica aplicada:1.1 Programari d’ús més generalitzat per al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. Característiques.1.2 Representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. Utilització de progra-
mari.1.3 Representació gràfica: simbologia normalitzada.1.4 Representació gràfica: esquemes unifilars, funcionals, multifilars.1.5 Representació gràfica: escales, plànols de planta, alçats i implantació d’equips i canalitzacions.1.6 Aplicació del processador de textos en l’elaboració de documentació tèc-
nica.1.7 Full de càlcul: característiques i aplicació en el càlcul d’instal·lacions i 
elaboració de pressupostos.1.8 Accés a la xarxa. Navegadors web. Utilitats d’Internet.1.9 Impressió, emmagatzematge i presentació de la documentació.
MòDUL PROFESSIONAL 3: INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió. 40 horesUF 2: instal·lacions d’enllaç. 59 hores
UF1: centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
Durada: 40 hores
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Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica la configuració i els tipus de centres de transformació, descrivint 
les característiques i funcions de cada element.

Criteris d’avaluació
1.1 Reconeix la funció del centre de transformació i la seva situació a la xarxa de generació, transport i distribució d’energia elèctrica.
1.2 Classifica els centres de transformació.
1.3 Identifica les parts fonamentals d’un centre de transformació.1.4 Descriu la funció, característiques i senyalitzacions dels diferents tipus de 

cel·les.1.5 Interpreta esquemes elèctrics unifilars dels diferents tipus de centres de 
transformació i de les diferents disposicions de cel·les.

1.6 Identifica els aparells de maniobra i els elements de protecció de les cel-
les.

1.7 Descriu les característiques dels transformadors de mesura i protecció, 
relacionant-los amb la seva funció.

1.8 Interpreta esquemes de connexió de transformadors de mesura i protec-
ció.

1.9 Descriu les característiques, funció i comandament dels aparells de maniobra 
i dels elements de protecció.

1.10 Identifica les característiques i connexions dels quadres de distribució 
de baixa tensió.

1.11 Descriu la instal·lació de posada a terra d’un centre de transformació.

2. Reconeix els procediments de manteniment dels centres de transformació analitzant protocols i identificant activitats.
Criteris d’avaluació
2.1 Descriu les fases i procediments de connexió del transformador.
2.2 Descriu les fases i procediments de connexió de cel·les.2.3 Reconeix les instruccions generals per a la realització de maniobres en un 

centre de transformació.2.4 Detalla les maniobres que cal realitzar a les cel·les, en l’ordre correcte i 
sobre els elements adequats.2.5 Descriu les operacions de seguretat prèvies a la intervenció (tall de fonts de tensió, enclavaments i bloquejos, detecció d’absència de tensió, entre d’altres).2.6 Descriu els procediments per realitzar mesures de paràmetres caracterís-
tics.2.7 Descriu el procediment a seguir en un supòsit de manteniment correctiu.

3. Identifica la configuració d’una xarxa de distribució en baixa tensió, reconei-
xent-ne els components i descrivint-ne les característiques.

Criteris d’avaluació3.1 Selecciona el tipus de xarxa i el sistema d’instal·lació adequats per a un supòsit de distribució d’energia elèctrica en baixa tensió.3.2 Classifica els tipus d’elements d’una xarxa aèria (suports, conductors, accessoris de subjecció, entre d’altres) d’acord amb la seva funció.3.3 Classifica els tipus d’elements d’una xarxa subterrània (conductors, rases, registres, galeries, accessoris de senyalització, entre d’altres) d’acord amb la seva 
funció.

3.4 Identifica els tipus de conductors emprats en xarxes de distribució.3.5 Identifica els elements de la xarxa amb la seva representació simbòlica en els plànols i esquemes que caracteritzen la instal·lació.3.6 Reconeix la normativa en el traçat de la xarxa i respecte a les distàncies reglamentàries.3.7 Verifica el compliment de la normativa sobre encreuaments, proximitats i 
paral·lelismes a les instal·lacions que afecten la xarxa.3.8 Demostra coneixement suficient de la ITC-BT-08.
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4. Realitza operacions de muntatge i manteniment d’una xarxa aèria de baixa tensió descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.
Criteris d’avaluació4.1 Descriu les fases i procediments de muntatge dels suports.
4.2 Descriu les fases i procediments d’estesa i tibament dels cables.4.3 Munta els accessoris (suports per a fixació de cables, abraçadores, pinces, bressols, entre d’altres) i cables en una instal·lació a escala sobre paret o façana.4.4 Realitza empalmaments utilitzant peces metàl·liques de connexió.4.5 Amarra un conductor sobre un aïllador.4.6 Realitza derivacions amb caixa d’empalmament i amb peces de conne-

xió.4.7 Diagnostica les causes d’avaries en una línia de xarxa trenada sobre suports i façana interpretant-ne els símptomes.
4.8 Efectua les mesures de paràmetres característics.4.9 Elabora un informe de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.4.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.11 Respecta els criteris de qualitat.
4.12 Actua amb responsabilitat.

5. Realitza operacions de muntatge i manteniment d’una xarxa subterrània de baixa tensió descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.
Criteris d’avaluació
5.1 Descriu les fases i procediments d’obertura i condicionament de rases.
5.2 Descriu les fases i procediments de l’estesa dels cables directament soterrats, sota tub i a l’aire, allotjats en galeries.5.3 Realitza un empalmament d’unió aèria-subterrània amb maniguet prea-ïllat.5.4 Realitza derivacions amb connector a pressió recobert per cinta o mani-guet.5.5 Diagnostica les causes d’avaries en línies de xarxes subterrànies.
5.6 Efectua les mesures de paràmetres característics.5.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.5.8 Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
5.9 Respecta els criteris de qualitat.
5.10 Actua amb responsabilitat.

6. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució, identificant-ne 
els riscos associats i les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació
6.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de manteniment de centres de transformació i en les de muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions d’enllaç (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de maniobres, verificació d’instal·lacions, reparació i substi-tució d’elements, treballs en alçada, treballs en rases i galeries, entre d’altres).6.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 

d’adoptar en cada cas.
6.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.6.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 

prevenció de riscos.

Continguts1. Configuració dels centres de transformació (CT):1.1 Estructura del sistema elèctric.1.2 Situació i funció dels centres de transformació en el sistema elèctric.
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1.3 Classificació dels CT segons: alimentació, propietat, emplaçament, connexió 
de servei, obra civil.1.4 Centres de transformació d’abonat o client amb dues alimentacions: es-quemes, utilització.1.5 Parts fonamentals d’un CT.1.6 Transformador de distribució: constitució, característiques generals, con-
nexions de primari i secundari, placa de característiques.1.7 Transformadors de mesura i protecció: TT, TI, característiques, funció, 
esquemes de connexió.1.8 Aparellatge: tipus (seccionadors, interruptors, interruptors automàtics, fusibles, parallamps, entre d’altres), característiques, funció.1.9 Esquemes unifilars de CT.1.10 Cel·les: tipus, senyalització, connexions entre cel·les.

1.11 Quadre de distribució de baixa tensió.
1.12 Instal·lació de posada a terra.2. Operacions de manteniment de centres de transformació:2.1 Instruccions generals per a la realització de maniobres. Cas particular de 

dues alimentacions.2.2 Utilització dels equips de protecció individual.
2.3 Eines i instrumentació específica.2.4 Maniobres bàsiques segons el tipus de cel·la.2.5 Plans de manteniment en centres de transformació.2.6 Avaries tipus en centres de transformació. Localització i reparació.2.7 Mesures característiques i paràmetres de control d’un centre de transfor-

mació.
2.8 Condicions de posada en servei d’un centre de transformació.3. Configuració de xarxes aèries de distribució en baixa tensió:3.1 Tipologia i estructura de les xarxes de baixa tensió.3.2 Representació simbòlica de xarxes en plànols i esquemes.3.3 Tipus i característiques dels suports.3.4 Tipus i característiques dels conductors.3.5 Elements accessoris de subjecció en suports i façanes.3.6 Tensors.3.7 Aïlladors.3.8 Elements accessoris de connexió i empalmament i de protecció i senya-lització.3.9 Condicions generals i especials d’instal·lació de xarxes de baixa tensió.
3.10 Connexió a terra.3.11 Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució: esquemes i criteris d’elecció. ITC-BT 08.4. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió:4.1 Documentació administrativa associada (certificat d’instal·lació, sol·licitud de descàrrec, permís d’obra, entre d’altres).
4.2 Eines i instrumentació específica.4.3 Fases de muntatge d’una instal·lació de xarxa aèria de baixa tensió.4.4 Procediments d’hissat, fonamentació i formigonada de suports.4.5 Procediments d’estesa i tibament de conductors.4.6 Tècniques de subjecció, connexió i empalmament de conductors.4.7 Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.4.8 Plans de manteniment en xarxes aèries.4.9 Avaries tipus en xarxes aèries: localització, reparació.4.10 Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa aèria.4.11 Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió.
4.12 Condicions de posada en servei d’una xarxa de baixa tensió.5. Operacions de muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió:
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5.1 Documentació administrativa associada (certificat d’instal·lació, sol·licitud de descàrrec, permís d’obra, entre d’altres).
5.2 Eines i instrumentació específica.5.3 Fases de muntatge d’una instal·lació de xarxa subterrània de baixa tensió.5.4 Procediments d’excavació, col·locació de tubs i condicionament de rases.5.5 Procediments d’estesa de cables (per gravetat i per lliscament i rotació) i 

col·locació en safates.5.6 Tècniques de connexió i empalmament de conductors.5.7 Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.5.8 Marcatge de conductors.5.9 Plans de manteniment en xarxes subterrànies.5.10 Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa 
tensió.5.11 Avaries tipus en xarxes subterrànies: localització, reparació.5.12 Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa subterrà-
nia.6. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució:

6.1 Identificació de riscos en el manteniment de centres de transformació i en el muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal-lacions d’enllaç.6.2 Mesures de seguretat i de protecció individual en les operacions de man-teniment de centres de transformació, i en les de muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions d’enllaç (aplicació de la norma-tiva de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).6.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.
6.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF2: instal·lacions d’enllaç
Durada: 59 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura instal·lacions d’enllaç, en edificis d’habitatges, oficines i locals 
comercials i/o industrials, seleccionant els elements que les componen i el seu emplaçament.

Criteris d’avaluació1.1 Interpreta un projecte d’instal·lació d’enllaç identificant les característiques dels elements que la componen (caixa general de protecció, conductors de la línia general d’alimentació i derivacions individuals, entre d’altres) i condicions de muntatge.
1.2 Interpreta l’esquema d’un projecte i el dimensionament de la instal·lació 

d’un doble subministrament.1.3 Identifica els elements de la instal·lació amb la seva representació simbòlica 
en els esquemes i la seva ubicació en els plànols.1.4 Realitza la previsió de càrrega de la instal·lació d’acord amb les prescripcions reglamentàries i els requeriments del client.1.5 Selecciona l’esquema de la instal·lació d’enllaç adequat a les característi-ques de l’edifici (unifamiliar, edifici d’habitatges, concentració d’indústries, entre d’altres).1.6 Realitza els càlculs necessaris per al dimensionament de la línia general 
d’alimentació i les derivacions individuals.1.7 Selecciona –a catàlegs comercials–, els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació (caixa general de protecció, conductors de la línia general d’alimentació i derivacions individuals, canalitzacions, conjunts de mesura, entre d’altres) a partir dels càlculs realitzats i l’aplicació de la normativa i reglamentació vigents.
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1.8 Determina els sistemes d’instal·lació de línies i comptadors i la seva ubi-
cació.

1.9 Especifica les característiques de la instal·lació de posada a terra de l’edi-
fici.1.10 Elabora la memòria tècnica de disseny utilitzant eines informàtiques.

1.11 Confecciona el pressupost de la instal·lació.1.12 Aplica el REBT, normes particulars de les companyies subministradores i disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya relatives a instal·lacions d’enllaç.1.13 Mostra autosuficiència i seguretat.
2. Realitza operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç en edificis d’habitatges, oficines, locals comercials i/o industrials, descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.
Criteris d’avaluació2.1 Identifica els procediments de muntatge de les parts de la instal·lació (caixa general de protecció, línia general d’alimentació, derivacions individuals, entre d’altres).2.2 Munta una línia general d’alimentació constituïda per conductors aïllats, sota un tub, en muntatge superficial.2.3 Connecta la caixa general de protecció d’acord amb les instruccions de muntatge i reglamentació vigent.2.4 Realitza el replanteig simulat d’una centralització de comptadors en un lloc, a partir de la documentació tècnica, elaborant un croquis (planta del local i alçat de les parets) amb la disposició dels seus elements i comprovant el compliment de les dimensions reglamentàries.2.5 Connecta les unitats funcionals d’una centralització de comptadors senzilla amb discriminació horària.2.6 Munta una derivació individual de conductors aïllats, sota un tub, en muntatge superficial, així com la caixa de l’interruptor de control de potència (subministraments iguals o inferiors a 63 A).2.7 Diagnostica les causes d’avaries reals o simulades en una instal·lació elèc-trica d’enllaç.
2.8 Efectua mesures de paràmetres característics.
2.9 Respecta els criteris de qualitat.2.10 Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.2.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.12 Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a les instal-lacions d’enllaç.
2.13 Actua amb responsabilitat.

Continguts1. Configuració de les instal·lacions elèctriques d’enllaç:1.1 Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió.1.2 Connexions de servei: tipus, instal·lació.1.3 Instal·lacions d’enllaç: parts, esquemes.1.4 Caixa general de protecció: funció, tipus, característiques, ubicació.1.5 Caixes de protecció i mesura: funció, tipus, característiques, ubicació.1.6 Interruptor general de maniobra: funció, característiques, ubicació.1.7 Línies general d’alimentació: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’ins-
tal·lació.1.8 Derivacions individuals: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’ins-
tal·lació.1.9 Comptadors: funcionament, tipus, sistemes d’instal·lació.1.10 Tarifació elèctrica.

1.11 Instal·lacions de posada a terra en edificis.
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1.12 Documents i impresos autonòmics normalitzats requerits per a la posada en servei d’instal·lacions d’enllaç.1.13 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries: estructura, ITC-BT-01, 02 i 03.1.14 Normativa i reglamentació vigents aplicables (parts relatives a la confi-guració de les instal·lacions elèctriques d’enllaç):1.14.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries: articles 12, 13, 14, 15. ITC-BT-04, 05, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1.14.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.1.14.3 Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.1.14.4 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.2. Operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques d’enllaç:2.1 Documentació administrativa associada als treballs de manteniment (sol-licitud de descàrrec, permís d’obres, entre altres).2.2 Replanteig d’instal·lacions d’enllaç.2.3 Fases de muntatge d’una instal·lació elèctrica d’enllaç.2.4 Caixa general de protecció: tipus de muntatges.2.5 Línia general d’alimentació: sistemes d’instal·lació, tapes de registre.2.6 Derivacions individuals: sistemes d’instal·lació, caixes de registre.2.7 Comptadors: esquemes de connexió directa i amb transformadors d’in-
tensitat.2.8 Avaries tipus en instal·lacions d’enllaç: localització, reparació.2.9 Caixes de protecció i mesura: instal·lació.2.10 Qualitat en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç.2.11 Normativa i reglamentació vigent aplicable (parts relatives al muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques d’enllaç):2.11.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries: articles 14, 15, ITC- BT-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.2.11.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.2.11.3 Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.2.11.4 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.2.12 Mesures dels paràmetres característics.

2.13 Elaboració d’informes. fulls de reparacions.

MòDUL PROFESSIONAL 4: INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIÓ  
EN HABITATGES I EDIFICIS
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: instal·lacions d’antenes. 50 horesUF 2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació. 49 hores
UF1: instal·lacions d’antenes
Durada: 50 hores
Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica els elements de les infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis, analitzant els sistemes que les integren.
Criteris d’avaluació1.1 Analitza la normativa sobre infraestructures comunes de telecomunicacions 

en edificis.1.2 Identifica els elements de les zones comunes i privades.1.3 Descriu els tipus d’instal·lacions que componen una ICT (infraestructura comuna de telecomunicacions).
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1.4 Descriu els tipus i la funció de recintes (superior, inferior) i registres (enllaç, secundari, entre d’altres) d’una ICT.1.5 Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d’enllaç, principal, entre d’altres) i
les relaciona amb les instal·lacions d’antenes.1.6 Descriu els tipus de xarxes que componen l’ICT (alimentació, distribució, dispersió i interior).
1.7 Identifica els elements de connexió.
1.8 Classifica els tipus d’instal·lacions d’antenes en funció del sistema de trans-missió i de distribució del senyal, descrivint-ne les característiques.
1.9 Descriu la funció i les característiques dels elements i equips de cada sistema de recepció de ràdio i televisió (terrestre, satèl·lit i cable).
2. Configura petites instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, determinant els elements que les 

conformen i seleccionant components i equips.

Criteris d’avaluació2.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.2.2 Aplica la normativa d’ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.2.3 Utilitza eines informàtiques d’aplicació.
2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.2.5 Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requerida.2.6 Utilitza la simbologia normalitzada.2.7 Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions fun-cionals, tècniques i normatives.
2.8 Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.2.9 Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la 

seva activitat.

3. Munta instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunica-cions per a habitatges i edificis interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant-hi tècniques de muntatge.
Criteris d’avaluació3.1 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre d’altres).3.2 Realitza el replantejament de la instal·lació.3.3 Ubica i fixa canalitzacions.3.4 Realitza operacions de muntatge dels pals i torretes, entre d’altres.3.5 Ubica i fixa els elements de captació de senyals, de l’equip de capçalera i 

de la xarxa de distribució.3.6 Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (televisió).
3.7 Connecta els equips i elements de la instal·lació.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.9 Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.
3.10 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.
3.11 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, estris i instruments al millor 

lloc per ser emprats.

4. Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, mesurant-ne els paràmetres significatius i interpretant-ne els resultats.
Criteris d’avaluació4.1 Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació (guany 

de l’antena, d’amplificadors, directivitat, amples de banda, atenuacions, interfe-rències, entre d’altres).
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4.2 Utilitza eines informàtiques per a l’obtenció d’informació: situació de repetidors, posicionament de satèl·lits, entre d’altres.4.3 Orienta els elements de captació de senyals.4.4 Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals en els sistemes d’instal·lació utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.4.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).
4.6 Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la instal-

lació.4.7 Realitza proves funcionals i ajustos.4.8 Aplica la normativa i reglamentació vigents en la instal·lació d’antenes.4.9 Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.
5. Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraes-tructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant tècniques 

de detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

Criteris d’avaluació5.1 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, 
equips i instruments específics.5.2 Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d’avaries.

5.3 Identifica els símptomes d’avaries o disfuncions.5.4 Formula hipòtesis de les possibles causes de l’avaria i la seva repercussió 
en la instal·lació.5.5 Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.5.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).

5.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.5.8 Organitza les seqüències de les operacions que s’han de realitzar.
6. Repara instal·lacions d’antenes en infraestructures de telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant tècniques de correcció de disfuncions i, si escau, de 

substitució de components tenint en compte les recomanacions dels fabricants.

Criteris d’avaluació6.1 Elabora la seqüència d’intervenció per a la reparació de l’avaria.
6.2 Repara o, si escau, substitueix els components causants de l’avaria.6.3 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.
6.4 Restableix les condicions de funcionament normal de l’equip o de la instal-

lació.6.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.6.6 Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.
6.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.6.8 Elabora un informe-memòria de les activitats desenvolupades, els proce-diments utilitzats i els resultats obtinguts.
7. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis, identificant-ne els riscos associats, les mesures i els equips 

per prevenir-los.

Criteris d’avaluació7.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (manipu-lació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, treballs en alçada, entre d’altres).7.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

7.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.
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7.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts
1. Identificació dels elements d’infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:1.1 Normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).1.2 Tipus d’ICT.1.3 Elements característics de cada tipus d’ICT.1.4 Instal·lacions d’ICT:1.4.1 Recintes i registres.1.4.2 Canalitzacions i xarxes.1.5 Instal·lacions d’antenes en ICT. Senyal de televisió:1.5.1 Propagació i recepció de senyals electromagnètics.
1.5.2 Radiodifusió sonora.1.5.3 Sistemes transmissors.1.5.4 Sistemes de televisió: terrestre, satèl·lit i cable.1.6 Antenes i línies de transmissió:
1.6.1 Antenes de ràdio.1.6.2 Antenes de TV, terrestres i satèl·lit. Tipus i elements.1.7 Simbologia de les instal·lacions d’antenes en ICT.2. Configuració de petites instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:2.1 Normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).2.2 Simbologia a les instal·lacions d’antenes.2.3 Programari per a configuració d’ICT.
2.4 Càlcul de paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.2.5 Configuració de les instal·lacions d’antenes:2.5.1 Sistemes de captació. Antenes de TV, terrestre i satèl·lit: pals, torres i accessoris de muntatge.2.5.2 Equip de capçalera en TV terrestre i TV satèl·lit.
2.5.3 Elements per a la distribució.2.5.4 Xarxa: cables i elements d’interconnexió.2.5.5 Distribució en FI. Receptors TV satèl·lit.2.5.6 Instal·lacions d’antenes de TV i ràdio en ICT. Elements i parts. Tipologia. 

Característiques.2.5.7 Paràmetres característics: impedància, orientació, soroll, guany, nivell de senyal (entre altres).
2.6 Elaboració de la documentació.2.7 Innovació tecnològica en les instal·lacions d’antenes.3. Muntatge d’instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de teleco-municacions en habitatges i edificis:3.1 Documentació i plànols d’instal·lacions d’antenes en ICT.3.2 Muntatge d’instal·lacions d’antenes:3.2.1 Tècniques específiques de muntatge.3.2.2 Eines i estris per al muntatge.3.2.3 Seguretat dels equips.3.2.4 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions d’antenes en ICT.3.2.5 Treball en equip en el muntatge d’instal·lacions d’antenes.4. Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’an-tenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:4.1 Instruments i procediments de mesura en instal·lacions d’antenes en ICT.4.2 Paràmetres de funcionament a les instal·lacions d’antenes. Ajustos i posada 

a punt.4.3 Posada en servei de la instal·lació d’antenes en ICT.
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5. Localització d’avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis:5.1 Plànols definitius de la instal·lació.5.2 Canalitzacions. Registres principals.5.3 Avaries típiques en instal·lacions d’antenes en ICT.
5.4 Criteris i punts de revisió.5.5 Operacions programades.5.6 Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.5.7 Diagnosi i localització d’avaries.5.8 Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Històric d’ava-

ries.
6. Reparació d’instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de teleco-municacions en habitatges i edificis:6.1 Eines i estris per a la reparació i manteniment d’antenes en ICT.
6.2 Reparació d’avaries.
6.3 Documentació sobre reparacions.6.4 Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Històric d’ava-

ries.6.5 Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’antenes en ICT.7. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis:
7.1 Identificació de riscos.7.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).7.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.
7.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF2: instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
Durada: 49 hores
Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia a les infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, analitzant els sistemes que les integren.
Criteris d’avaluació1.1 Analitza la normativa aplicable a infraestructures comunes de telecomu-nicacions i instal·lacions d’intercomunicació en habitatges i edificis.1.2 Identifica els elements de les zones comunes i privades.1.3 Descriu els tipus i la funció del recinte inferior i registres (enllaç, secundari, entre d’altres) en les instal·lacions de telefonia d’una ICT.1.4 Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d’enllaç, principal, entre d’altres) i les relaciona amb les instal·lacions de telefonia i intercomunicació.
1.5 Classifica els tipus d’instal·lacions de telefonia en funció del sistema de control i del tipus de distribució del senyal, descrivint-ne les característiques.
1.6 Classifica els tipus d’instal·lacions d’intercomunicació en funció del sistema de comunicació (veu/vídeo) i del tipus de distribució de senyal, descrivint-ne les 

característiques.
1.7 Identifica els elements i equips que componen una instal·lació de telefonia interior descrivint-ne la funció, tipologia i característiques generals.
1.8 Identifica els elements i equips que componen una instal·lació d’inter-comunicació interior descrivint-ne la funció, tipologia i característiques generals.
2. Configura petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraes-tructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, determinant 

els elements que la conformen i seleccionant components i equips.
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Criteris d’avaluació2.1 Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.2.2 Aplica la normativa d’ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.2.3 Utilitza eines informàtiques d’aplicació.
2.4 Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.2.5 Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requeri-

da.2.6 Utilitza la simbologia normalitzada.2.7 Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions fun-cionals, tècniques i normatives.
2.8 Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.2.9 Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la 

seva activitat.

3. Munta instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis interpretant-ne la docu-mentació tècnica i aplicant tècniques de muntatge.
Criteris d’avaluació3.1 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre d’altres).3.2 Realitza el replanteig de la instal·lació.3.3 Ubica i fixa canalitzacions.
3.4 Ubica i fitxa els elements de la instal·lació.3.5 Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (telefonia i intercomu-nicació).
3.6 Connecta els equips i elements de la instal·lació.3.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.8 Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.
3.9 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.
3.10 Ordena el lloc de treball, disposant les eines, estris i instruments al millor 

lloc per ser emprats.

4. Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de 
telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions mesurant-ne els pa-ràmetres significatius i interpretant-ne els resultats.

Criteris d’avaluació
4.1 Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació.4.2 Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals als sistemes d’instal·lació utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.4.3 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).
4.4 Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la ins-

tal·lació.4.5 Realitza proves funcionals i ajustos.4.6 Aplica la normativa i reglamentació vigents en les instal·lacions de telefonia 
interior i d’intercomunicació.4.7 Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.

5. Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions, aplicant tècniques 
de detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

Criteris d’avaluació5.1 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, 
equips i instruments específics.5.2 Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d’avaries.
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5.3 Identifica els símptomes d’avaries o disfuncions.5.4 Planteja hipòtesis de les possibles causes de l’avaria i la seva repercussió 
en la instal·lació.5.5 Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.5.6 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).

5.7 Opera amb autonomia en la resolució de les avaries.5.8 Organitza les seqüències de les operacions que s’han de realitzar.
6. Repara instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions aplicant tècniques de correcció de disfuncions i, 

si escau, de substitució de components tenint en compte les recomanacions dels 
fabricants.

Criteris d’avaluació6.1 Elabora la seqüència d’intervenció per reparar de l’avaria.
6.2 Repara o substitueix, si escau, els components causants de l’avaria.6.3 Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.
6.4 Restableix les condicions de funcionament normal de l’equip o de la instal-

lació.6.5 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.6.6 Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.
6.7 Opera amb autonomia en les activitats proposades.6.8 Elabora un informe-memòria de les activitats dutes a terme, els procediments utilitzats i els resultats obtinguts.6.9 Executa les tasques que cal realitzar individualment amb autosuficiència i seguretat.

Continguts
1. Identificació dels elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de tele-fonia en ICT:1.1 REBT i normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de teleco-municació en edificis (ICT).
1.2 Elements característics de les instal·lacions de telefonia.
1.3 Elements característics de les instal·lacions d’intercomunicació.1.4 Instal·lacions de telefonia en ICT:1.4.1 Recintes i registres.1.4.2 Canalitzacions i xarxes.1.4.3 Sistemes de telefonia: conceptes i àmbit d’aplicació.1.4.4 Centrals telefòniques: tipologia, característiques i jerarquies.1.5 Instal·lacions d’intercomunicació:1.5.1 Recintes i registres.1.5.2 Canalitzacions i xarxes.1.5.3 Sistemes amb intèrfon i amb videoporter: conceptes bàsics i àmbit d’apli-

cació.1.6 Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.1.7 Sistemes de transmissió: mitjans de suport utilitzats, tipologia i caracte-
rístiques.

1.8 Línies i mitjans de transmissió.1.9 Telefonia sense fils.1.10 Sistemes multilínia.1.11 Xarxes digitals i tecnologies emergents.1.12 Control d’accés i seguretat.2. Configuració de petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:2.1 REBT i normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de teleco-municació en edificis (ICT).
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2.2 Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia.2.3 Programari per a la configuració d’ICT.
2.4 Equips i elements.2.5 Xarxa i mitjans de transmissió: cables, fibra òptica i elements d’intercon-

nexió en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.
2.6 Elaboració de la documentació.3. Muntatge d’instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:3.1 Documentació i plànols d’instal·lacions de telefonia en ICT.
3.2 Documentació i plànols d’instal·lacions d’intercomunicació.3.3 Tècniques específiques de muntatge.3.4 Eines i estris per al muntatge.3.5 Seguretat dels equips.3.6 Qualitat al muntatge d’instal·lacions d’intercomunicació i telefonia en ICT.4. Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT:
4.1 Instruments i procediments de mesura en instal·lacions de telefonia i d’in-

tercomunicació.4.2 Paràmetres de funcionament a les instal·lacions de telefonia i d’inter-
comunicació. Ajusts i posada a punt.4.3 Posada en servei de la instal·lació de telefonia i d’intercomunicació.5. Localització d’avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomuni-cació i de telefonia en ICT:5.1 Plànols definitius de la instal·lació.5.2 Canalitzacions. Registres principals.

5.3 Avaries típiques en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.
5.4 Criteris i punts de revisió.5.5 Operacions programades.5.6 Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.5.7 Diagnosi i localització d’avaries.5.8 Elaboració de la documentació. Manual de manteniment. Arxius històrics 

d’avaries.6. Reparació d’instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.
6.1 Eines i estris per a la reparació i manteniment d’instal·lacions de telefonia 

i d’intercomunicació.
6.2 Reparació d’avaries.
6.3 Documentació sobre reparacions.6.4 Manual de manteniment. Històric d’avaries.
6.5 Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

MòDUL PROFESSIONAL 5: INSTAL·LACIONS DOMòTIQUES
Durada: 132 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: automatització d’habitatges. 17 horesUF 2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 49 horesUF 3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 29 horesUF 4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. 17 horesUF 5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 20 hores
UF1: automatització d’habitatges
Durada: 17 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica àrees de gestió i sistemes automàtics que configuren les instal·lacions automatitzades en habitatges, analitzant-ne el funcionament, característiques i 
normes d’aplicació.
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Criteris d’avaluació1.1 Reconeix les diferents tipologies d’automatitzacions domèstiques.
1.2 Reconeix els principis de funcionament de les xarxes automàtiques en habitatges.1.3 Reconeix aplicacions automàtiques en les àrees de gestió: confort, seguretat, energia i telecomunicacions.1.4 Descriu les diferents tecnologies aplicades a l’automatització d’habitatges en funció del sistema de control utilitzat.
1.5 Descriu les característiques especials dels conductors en instal·lacions domòtiques.1.6 Identifica i descriu els equips i elements que configuren la instal·lació automatitzada, interpretant-ne la documentació tècnica.1.7 Consulta la normativa vigent relativa a les instal·lacions automatitzades en habitatges.
1.8 Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en 

els esquemes.

2. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques, identificant-hi els riscos 
associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació2.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, entre d’altres).2.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

2.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.2.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts1. Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques:1.1 Introducció a l’automatització d’habitatges.1.2 Característiques d’un habitatge automatitzat.1.3 Àrees d’aplicació en les instal·lacions domèstiques: àrea de seguretat, àrea de confortabilitat, àrea de gestió d’energia, àrea de gestió de comunicacions.1.4 Sistemes de control, depenent de la seva configuració i arquitectura: sistemes centralitzats i descentralitzats, de llaç obert i de llaç tancat.1.5 Tipus de senyals en un sistema de control: senyals digitals i analògics.1.6 Topologies de les xarxes: estrella, anell, bus i arbre.1.7 Suports de comunicació de xarxes domòtiques: corrents portadors, cablatge específic i senyals radiats.1.8 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica: sensors, actuadors, 
dispositius de control i elements auxiliars.1.9 Transducció de les principals magnituds físiques (temperatura, pressió, velocitat i il·luminació, entre d’altres). Principi de funcionament dels diferents sensors que intervenen en instal·lacions domòtiques.1.10 Tecnologies aplicades a l’automatització d’habitatges: sistemes descen-tralitzats de bus, sistemes basats en autòmats programables, sistemes per corrents 
portadors i sistemes sense fil.1.11 Simbologia general dels sistemes de control.1.12 Documentació tècnica.1.13 Reglamentació (ITC-51).2. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques:

2.1 Identificació de riscos.2.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).
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2.3 Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.
2.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF2: instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
Durada: 49 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-
cionament.

Criteris d’avaluació1.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automa-titzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics descentralitzats de bus a partir de les condicions i requeriments de la instal·lació a realitzar.
1.3 Identifica els diferents tipus de sensors, i actuadors en instal·lacions auto-matitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.1.5 Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes descentralitzats 

de bus.1.6 Utilitza documentació tècnica.
2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats de bus, descrivint els elements que les conformen.
Criteris d’avaluació2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·la-

cions.
2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació auto-matitzada.2.3 Realitza el cablatge d’un sistema per bus de camp.2.4 Munta sensors i actuadors, elements de control i supervisa un sistema domòtic per bus de camp.2.5 Utilitza les eines i equips adequats.2.6 Utilitza el programari de configuració específic.2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.9 Respecta els criteris de qualitat.2.10 Aplica la normativa vigent.
2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes descentralitzats de bus, seguint els procediments establerts.
Criteris d’avaluació3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 

normatives i de posada a l’obra de la instal·lació.3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.3.5 Realitza el cablatge de la instal·lació.3.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades 
i el manual del fabricant.3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
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3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.
3.10 Respecta els criteris de qualitat.3.11 Organitza les diferents fases del treball.
4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control descentralitzats 

de bus, atenent les especificacions del sistema.

Criteris d’avaluació4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinada-
ment.4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment.4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si 
escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb 
la indicada a l’informe d’avaries.4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la instal·lació, seguint el que especifica la documentació tècnica.4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.8 Elabora, si s’escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qua-
litat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i 
correctiu.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques auto-matitzades mitjançant sistemes de control descentralitzats de bus, aplicant tècniques 
de mesurament i relacionant els efectes amb les causes que les produeixen.

Criteris d’avaluació5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 
repercussió en la instal·lació.5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instru-ments o el programari adequats.5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).5.5 Confecciona un informe d’incidències.

5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l’arxiu històric d’avaries.5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-
ten.

Continguts1. Sistemes tècnics de bus aplicats a l’automatització d’habitatges:
1.1 Introducció al sistema de bus aplicat.1.2 Factors que determinen la utilització d’instal·lacions domòtiques basades 

en sistemes de bus.1.3 Mitjans de comunicació utilitzats.1.4 Topologia de la xarxa.
1.5 Components del sistema.
1.6 Dimensionament del sistema.1.7 Tècniques de comunicació en sistemes per bus de camp.1.8 Adreçament dels components.1.9 Programari per a la configuració dels elements: descripció i ús.1.10 Simbologia emprada.
1.11 Elements de protecció de la instal·lació.2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes descentralitzats de bus:
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2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions de bus. Tipo-logia.2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de gestió i el sistema utilitzat.
2.3 Eines i equips.2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estruc-

tura, entre d’altres.2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius en instal·lacions descentralitzades de bus.2.6 Programació i configuració d’elements.2.7 Treball en equip.3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant siste-mes descentralitzats de bus:3.1 Planificació del muntatge de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes descentralitzats 
de bus.3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.3.4 Cablatges específics i comuns per als sistemes domòtics utilitzats.3.5 Programació i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges amb sistema 
per bus de camp.3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes domòtics descentra-litzats de bus.3.7 Organització del treball.4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats de bus:4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus (manteniment dels elements que intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.4.3 Mitjans utilitzats.4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics descentralitzats de 
bus.4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes descentralitzats de bus:5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de segure-
tat.5.3 Informes d’incidències.

5.4 Resolució de problemes.

UF3: instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
Durada: 29 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-
cionament.

Criteris d’avaluació1.1 Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automa-titzades mitjançant autòmats programables.1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics amb autòmat programable a partir de les condicions i requeriments de la instal·lació a realitzar.
1.3 Identifica els diferents tipus d’entrades-sortides en instal·lacions automa-titzades mitjançant sistemes amb autòmat programable.1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes amb autòmat programable.
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1.5 Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes amb autòmat programable.1.6 Utilitza documentació tècnica.
2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per autòmats programables, descrivint els elements que les conformen.
Criteris d’avaluació2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·la-

cions.
2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació auto-matitzada.2.3 Realitza el cablatge d’un sistema per autòmat programable.2.4 Connecta els sensors i receptors per a un sistema domòtic amb autòmat programable.2.5 Utilitza les eines i equips adequats.2.6 Utilitza el programari de configuració específic.2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.9 Respecta els criteris de qualitat.2.10 Aplica la normativa vigent.
2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control per autòmats programables, seguint els procediments establerts.
Criteris d’avaluació3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.3.2 Utilitza les eines i equips adequats.3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 

normatives i de posada a l’obra de la instal·lació.3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.3.5 Estén el cablatge de la instal·lació.3.6 Programa els elements de control d’acord amb les especificacions donades 
i el manual del fabricant.3.7 Realitza la posada en servei de la instal·lació.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.3.11 Organitza les diferents fases del treball.
4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per autòmats programables, atenent les especificacions del sistema.
Criteris d’avaluació4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinada-

ment.4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.
4.3 Identifica els elements susceptibles de ser objecte de manteniment.4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si 

escau.
4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb 

la indicada a l’informe d’avaries.4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la instal·lació, seguint allò especificat en la documentació tècnica.
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4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qua-

litat.
4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i 

correctiu.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques au-tomatitzades mitjançant sistemes de control per autòmats programables, aplicant tècniques de mesurament i relacionant-les amb les causes que les produeixen.
Criteris d’avaluació5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 

repercussió en instal·lació.5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instru-ments o el programari adequats.5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).5.5 Confecciona un informe d’incidències.
5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l’arxiu històric d’avaries.5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presen-

ten.

Continguts1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-cionament:
1.1 Introducció al sistema aplicat.1.2 Factors que determinen la utilització de sistemes domòtics basats en autò-mats programables en una instal·lació.1.3 Topologia de la xarxa amb autòmats programables.1.4 Configuració d’un autòmat programable: elements que el componen i 

estructura.1.5 Funcionament de l’autòmat.1.6 Configuració d’entrades-sortides.1.7 Llenguatges de programació: llistat d’instruccions, diagrama de contactes i funcions lògiques.1.8 Tècniques de programació (diagrama Grafcet).1.9 Programari del PLC: descripció i utilització.1.10 Simbologia específica.
1.11 Elements de protecció.2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control per autòmats programables:2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions amb autòmat programable. Tipologia.2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de gestió i el sistema utilitzat.
2.3 Eines i equips.2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estruc-

tura, entre d’altres.2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius, en instal·lacions amb autòmat programable.2.6 Programació i configuració d’elements.2.7 Treball en equip.3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes basats en autòmats programables:3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49050Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes basats en autòmats programables.3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.3.4 Cablatges específics i comuns, per al sistema domòtic utilitzat.3.5 Programació i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges amb autòmat programable.3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes amb autòmat pro-gramable.3.7 Organització del treball.4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per autòmats programables:4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques amb autòmats programables (manteniment dels elements que intervenen en les diferents àrees de gestió): repa-ració d’avaries, seqüències de treball, comprovació de les característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.4.3 Mitjans utilitzats.4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes domòtics amb autòmats.4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control per autòmats programables:5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de segure-
tat.5.3 Informes d’incidències.

5.4 Resolució de problemes.

UF4: instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
Durada: 17 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-
cionament.

Criteris d’avaluació1.1 Reconeix la tècnica de transmissió en instal·lacions automatitzades mit-jançant corrents portadors.1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics amb corrents portadors a partir de les condicions i requeriments de la instal·lació a realitzar.1.3 Identifica els diferents tipus de mòduls ( transmissors, receptors, tractament de senyal, entre d’altres) d’un sistema domòtic mitjançant corrents portadors.1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant 
sistemes amb corrents portadors.1.5 Realitza la configuració apropiada en sistemes per corrents portadors.1.6 Utilitza documentació tècnica.

2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes 
de control per corrents portadors, descrivint els elements que les conformen.

Criteris d’avaluació2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·la-
cions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació auto-matitzada.2.3 Realitza o adequa el cablatge d’un sistema per corrents portadors.2.4 Munta sensors, mòduls transmissors, mòduls receptors, mòduls de tracta-ment de senyal, elements de control i supervisió d’un sistema domòtic per corrents 
portadors.2.5 Utilitza les eines i equips adequats.
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2.6 Utilitza el programari de configuració específic, si escau.2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.9 Respecta els criteris de qualitat.2.10 Aplica la normativa vigent.
2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control per corrents portadors, seguint els procediments establerts.
Criteris d’avaluació3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 

normatives i de posada a l’obra de la instal·lació.3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.3.5 Estén o adapta el cablatge de la instal·lació.3.6 Configura els elements de control d’acord amb les especificacions donades 
i el manual del fabricant.3.7 Realitza la posada en servei d’instal·lació.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.3.11 Organitza les diferents fases del treball.
4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control per corrents 

portadors, atenent les especificacions del sistema.

Criteris d’avaluació4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinada-
ment.4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de manteniment.4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si 
escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb 
la indicada en l’informe d’avaries.4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajustos amb la precisió necessària per a la posada en servei de la instal·lació, seguint el que s’especifica a la documentació tècnica.4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qua-
litat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i 
correctiu.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques mitjan-çant sistemes de control per corrents portadors, aplicant tècniques de mesurament 
i relacionant-les amb les causes que les produeixen.

Criteris d’avaluació5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 
repercussió en la instal·lació.5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instru-ments o el programari adequats.5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.
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5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).5.5 Confecciona un informe d’incidències.
5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l’arxiu històric d’avaries.5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presen-

ten.

Continguts1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-cionament:
1.1 Introducció al sistema aplicat.1.2 Factors que determinen la utilització de sistemes domòtics basats en corrents 

portadors en una instal·lació.1.3 Tecnologia del sistema emprat de corrents portadors.1.4 Topologia del sistema.1.5 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica basada en corrents portadors: transmissors de senyal, receptors de senyal, elements de tractament del senyal i elements auxiliars.
1.6 Dimensionament del sistema.1.7 Configuració dels mòduls transmissors i receptors.1.8 Programari de disseny i control (descripció i utilització).1.9 Simbologia específica.
1.10 Elements de protecció de la instal·lació.2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control per corrents portadors:2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en les instal·lacions per corrents portadors. Tipologia.2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de gestió i el sistema emprat.
2.3 Eines i equips.2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estruc-

tura, entre d’altres.2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius en 
instal·lacions per corrents portadors.2.6. Configuració d’elements.2.7 Treball en equip.3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sistemes de control per corrents portadors:3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic.3.2 Instal·lacions amb diferents àrees de gestió de sistemes basats en corrents 
portadors.3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.3.4 Cablatges a les instal·lacions d’habitatges domòtics per corrents porta-
dors.3.5 Configuració i posada en servei d’àrees de gestió, de sistemes basats en corrents portadors en habitatges.3.6 Disseny i control de la instal·lació mitjançant ordinador, si escau.3.7 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió de sistemes per corrents porta-
dors.3.8 Organització del treball.4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control per corrents portadors:4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques per corrents portadors (mante-niment dels elements que intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, sequències de treball, comprovació de les característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.
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4.3 Mitjans utilitzats.
4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes per corrents portadors.4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control per corrents portadors:5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de segure-

tat.5.3 Informes d’incidències en les instal·lacions domòtiques.
5.4 Resolució de problemes.

UF5: instal·lacions domòtiques amb sistemes sense il
Durada: 20 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-
cionament.

Criteris d’avaluació1.1 Reconeix la tècnica de transmissió en instal·lacions automatitzades mit-jançant sistemes sense fil.1.2 Justifica la utilització de sistemes domòtics sense fil a partir de les condi-cions i requeriments de la instal·lació a realitzar.
1.3 Identifica els diferents tipus de sensors, actuadors i elements de supervisió en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes sense fil.1.4 Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant 

sistemes sense fil.1.5 Realitza la configuració apropiada en sistemes sense fil.1.6 Utilitza documentació tècnica.
2. Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes 

de control sense fil, descrivint els elements que les conformen.

Criteris d’avaluació2.1 Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·la-
cions.

2.2 Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació auto-matitzada.2.3 Realitza el cablatge de connexió d’un sistema sense fil.2.4 Munta emissors, actuadors i elements de supervisió d’un sistema domòtic 
per xarxa sense fil.2.5 Utilitza eines i equips adequats.2.6 Configura els elements de control, d’acord amb les especificacions dona-
des.2.7 Verifica el funcionament correcte de la instal·lació.2.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.9 Respecta els criteris de qualitat.2.10 Aplica la normativa vigent.
2.11 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.

3. Munta les àrees de gestió d’una instal·lació domòtica mitjançant sistemes de control sense fil, seguint els procediments establerts.
Criteris d’avaluació3.1 Consulta catàlegs comercials per seleccionar els materials.3.2 Utilitza les eines i equips adequats al tipus d’instal·lació.3.3 Tria l’opció que millor compleix les especificacions funcionals, tècniques, 

normatives i de posada a l’obra de la instal·lació.

Disposicions
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3.4 Realitza els croquis i esquemes per configurar la solució proposada.3.5 Estén el cablatge de la instal·lació mitjançant sistemes de control sense 
fil.3.6 Configura i programa, si escau, els elements de control d’acord amb les 
especificacions donades i el manual del fabricant.3.7 Realitza la posada en servei d’instal·lació.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.9 Realitza el pressupost corresponent a la solució adoptada.

3.10 Respecta els criteris de qualitat.3.11 Organitza les diferents fases del treball.
4. Manté instal·lacions domòtiques mitjançant sistemes de control sense fil, 

atenent les especificacions del sistema.

Criteris d’avaluació4.1 Ajusta els diferents elements de control perquè funcionin coordinada-
ment.4.2 Mesura els paràmetres elèctrics de distorsió a la xarxa.

4.3 Identifica els elements susceptibles de manteniment.4.4 Repara l’avaria i comprova la compatibilitat de l’element substituït, si 
escau.

4.5 Comprova, en el cas de manteniment correctiu, que l’avaria coincideix amb 
la indicada a l’informe d’avaries.4.6 Realitza les proves, comprovacions i ajusts amb la precisió necessària per a la posada en servei de la instal·lació, seguint l’especificat en la documentació tècnica.4.7 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.8 Elabora, si escau, un informe de disconformitats relatives al pla de qua-
litat.

4.9 Actua de manera responsable en les tasques de manteniment predictiu i 
correctiu.

5. Diagnostica avaries i disfuncions en equips i instal·lacions domòtiques mitjan-çant sistemes de control sense fil, aplicant tècniques de mesurament i relacionant-les 
amb les causes que les produeixen.

Criteris d’avaluació5.1 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de la disfunció i la seva 
repercussió en instal·lació.5.2 Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament utilitzant els instru-ments o el programari adequats.5.3 Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d’intervenció.5.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric).5.5 Confecciona un informe d’incidències.

5.6 Elabora un informe, en el format adequat, de les activitats desenvolupades i dels resultats obtinguts, que permetrà actualitzar l’arxiu històric d’avaries.5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-
ten.

Continguts1. Configura sistemes tècnics, justificant-ne l’elecció i reconeixent-ne el fun-cionament:
1.1 Introducció al sistema aplicat.1.2 Factors que determinen la utilització de sistemes domòtics basats en sistemes 

sense fil en una instal·lació.1.3 Tecnologia del sistema sense fil emprat.
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1.4 Topologia del sistema.1.5 Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica basada en sistemes sense fil: transmissors de senyal, receptors de senyal i elements auxiliars.
1.6 Dimensionament del sistema.1.7 Configuració dels elements manualment.1.8 Configuració del sistema mitjançant PC, si escau: descripció i ús.1.9 Simbologia específica.
1.10 Elements de protecció de la instal·lació.2. Muntatge d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control sense fil:2.1 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats en instal·lacions amb sistemes de control sense fil. Tipologia.2.2 Emplaçament i muntatge dels elements de les instal·lacions domòtiques en habitatges segons l’àrea de gestió en un sistema sense fil.
2.3 Eines i equips.2.4 Preinstal·lació de sistemes automàtics: canalitzacions, tubs, caixes, estruc-

tura, entre d’altres.2.5 Execució del muntatge: cablatge, connexió i instal·lació de dispositius en 
sistemes sense fil.2.6 Configuració d’elements transmissors i receptors de senyal.2.7 Treball en equip.3. Muntatge i configuració de les àrees de gestió en habitatges mitjançant sis-temes de control sense fil:3.1 Planificació de les àrees de gestió d’un habitatge domòtic amb un sistema 
de control sense fil.3.2 Instal·lacions de diferents àrees de gestió amb sistemes sense fil.3.3 Comunicació entre sistemes domòtics diferents.3.4 Cablatges a les instal·lacions d’habitatges domòtics amb sistemes de control 
sense fil.3.5 Configuració, programació, si escau, i posada en servei d’àrees de gestió en habitatges.3.6 Qualitat en el muntatge d’àrees de gestió en sistemes domòtics sense fil.3.7 Organització del treball.4. Manteniment d’instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes de control sense fil:4.1 Manteniment correctiu i preventiu en les instal·lacions domòtiques.4.2 Manteniment d’instal·lacions domòtiques sense fil (manteniment dels ele-ments que intervenen en les diferents àrees de gestió): reparació d’avaries, seqüències 
de treball, comprovació de les característiques de cada element, comprovació visual i funcional, inspeccions periòdiques.4.3 Mitjans utilitzats.

4.4 Ajustos d’elements de control en sistemes sense fil.4.5 Revisió dels elements de protecció de les instal·lacions domòtiques.5. Avaries a les instal·lacions electrotècniques automatitzades d’habitatges mit-jançant sistemes de control sense fil:5.1 Avaries tipus: símptomes i efectes.5.2 Diagnosi d’avaries: proves, mesures, procediments i elements de segure-
tat.5.3 Informes d’incidències.

5.4 Resolució de problemes.

MòDUL PROFESSIONAL 6: INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 44 horesUF 2: manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 22 hores
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UF1. muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
Durada: 44 hores
Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica els elements que configuren les instal·lacions d’energia solar foto-voltaica, analitzant-ne el funcionament i característiques.
Criteris d’avaluació1.1 Classifica els tipus d’instal·lacions d’energia solar.1.2 Reconeix el principi de funcionament de les cèl·lules.
1.3 Identifica els paràmetres i corbes característiques dels panells.
1.4 Descriu les condicions de funcionament dels diferents tipus de bateries.1.5 Descriu les característiques i la missió del regulador.
1.6 Classifica els tipus de convertidors.
1.7 Identifica la normativa de connexió a la xarxa.

2. Configura instal·lacions solars fotovoltaiques justificant l’elecció dels elements 
que la conformen.

Criteris d’avaluació2.1 Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació.2.2 Dibuixa els croquis i esquemes necessaris per configurar la solució pro-
posada.

2.3 Calcula els paràmetres característics dels elements i equips.2.4 Selecciona l’estructura suport dels panells.2.5 Consulta catàlegs comercials.2.6 Selecciona els equips i materials necessaris.
2.7 Elabora el pressupost.2.8 Aplica la normativa vigent.
3. Munta els panells solars fotovoltaics acoblant-ne els elements i verificant-ne, 

si escau, el funcionament.

Criteris d’avaluació3.1 Descriu la seqüència de muntatge.3.2 Realitza les mesures per assegurar l’orientació.3.3 Selecciona les eines i equips per al muntatge.3.4 Col·loca els suports i ancoratges.
3.5 fixa els panells sobre els suports.
3.6 Interconnecta els panells.3.7 Realitza les proves de funcionalitat i els ajustos necessaris.
3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals.
3.9 Respecta els criteris de qualitat.3.9 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de 

panells solars fotovoltaics.3.10 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 
d’ordre, conservació i netedat.

3.11 Col·labora amb l’equip de treball amb una actitud responsable, respectuosa 
i tolerant.

4. Munta instal·lacions solars fotovoltaiques interpretant-ne la documentació tècnica i verificant-ne el funcionament.
Criteris d’avaluació
4.1 Interpreta els esquemes de la instal·lació.4.2 Selecciona les eines, components, equips i mitjans de seguretat per al muntatge.4.3 Situa els acumuladors en la ubicació adequada.4.4 Col·loca el regulador i el convertidor segons les instruccions del fabri-

cant.
4.5 Interconnecta els equips i els panells.
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4.6 Realitza les connexions de la instal·lació de posada a terra.4.7 Realitza les proves de funcionalitat, els ajustos necessaris i la posada en 
servei.4.8 Mesura els paràmetres de funcionament.4.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.10 Respecta els criteris de qualitat.4.11 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de 
panells solars fotovoltaics.4.12 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 
d’ordre, conservació i netedat.

5. Reconeix les condicions de connexió a la xarxa de les instal·lacions solars 
fotovoltaiques atenent a la normativa.

Criteris d’avaluació
5.1 Elabora un informe de sol·licitud de connexió a la xarxa.
5.2 Descriu les pertorbacions que es poden provocar a la xarxa i a la instal·la-

ció.
5.3 Identifica les proteccions específiques.
5.4 Descriu les proves de funcionament del convertidor.
5.5 Reconeix la composició del conjunt de mesura de consum.5.6 Aplica la normativa vigent.5.7 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presen-

ten.

6. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, identificant-hi els 
riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació6.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, bateries, realització de proves i verificacions d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en alçada, entre d’altres).6.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

6.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.6.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts1. Identificació dels elements de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:1.1 Tipus de panells solars fotovoltaics.1.2 Placa de característiques.1.3 Sistemes d’agrupament i connexió de panells.1.4 Tipus d’acumuladors.1.5 Reguladors.
1.6 Convertidors.2. Configuració de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:2.1 Nivells de radiació. Unitats de mesura.
2.2 Orientació i inclinació.
2.3 Determinació d’ombres.
2.4 Càlcul de panells.
2.5 Càlcul de bateries.2.6 Caigudes de tensió i secció de conductors.2.7 Esquemes i simbologia.3. Muntatge de panells de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:
3.1 Estructures de subjecció de panells.
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3.2 Tipus d’esforços.3.3 Càlcul elemental d’esforços.3.4 Materials.3.5 Suports i ancoratges.3.6 Sistemes de seguiment solar.3.7 Motorització i sistema automàtic de seguiment solar.3.8 Integració arquitectònica i urbanística.3.9 Organització del muntatge dels panells.3.10 Qualitat en el muntatge de panells solars fotovoltaics.3.11 Treball en equip en el muntatge de panells solars fotovoltaics.4. Muntatge de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:
4.1 Característiques de la ubicació dels acumuladors.
4.2 Connexió de bateries.
4.3 Ubicació i fixació d’equips i elements. Connexió.4.4 Esquemes i simbologia.
4.5 Connexió a terra.4.6 Organització del muntatge de les instal·lacions.4.7 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.4.8 Treball en equip en el muntatge de les instal·lacions.5. Connexió a la xarxa de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïlla-des:5.1 Reglamentació vigent.5.2 Sol·licitud i condicions.5.3 Punt de connexió.5.4 Proteccions.5.5 Terres.5.6 Harmònics i compatibilitat electromagnètica.5.7 Verificacions.5.8 Mesura de consums.
5.9 Resolució de problemes en la connexió de les instal·lacions.6. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques:
6.1 Identificació de riscos.6.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).6.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.
6.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF 2: manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
Durada: 22 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Manté instal·lacions solars fotovoltaiques aplicant tècniques de prevenció i 
detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

Criteris d’avaluació1.1 Mesura els paràmetres de funcionament.1.2 Neteja els panells.
1.3 Revisa l’estat de l’estructura de suport.
1.4 Comprova l’estat de les bateries.1.5 Formula hipòtesis de les possibles causes de l’avaria i la seva repercussió 

en la instal·lació.1.6 Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció o 
avaria.1.7 Substitueix o repara els components causants de l’avaria.1.8 Verifica la compatibilitat de l’element instal·lat.

1.9 Restableix les condicions de funcionament de l’equip o de la instal·lació.
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1.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
1.11 Respecta els criteris de qualitat.1.12 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li pre-

senten.

Continguts1. Manteniment i reparació de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica:1.1 Instruments de mesura específics (solarímetre, densímetre, entre d’al-tres).1.2 Revisió dels panells: netedat i comprovació de connexions.
1.3 Conservació i manteniment de bateries.1.4 Comprovacions dels reguladors de càrrega.
1.5 Comprovacions dels convertidors.
1.6 Avaries tipus en instal·lacions fotovoltaiques.
1.7 Operacions de manteniment correctiu i preventiu.1.8 Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu.1.9 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.
1.10 Qualitat en el manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.1.11 Autonomia en la detecció d’avaries seguint el pla de manteniment.
1.12 Resolució de problemes en el manteniment i reparació d’instal·lacions 

solars fotovoltaiques.

MòDUL PROFESSIONAL 7: MÀQUINES ELÈCTRIQUES
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: transformadors. 22 horesUF 2: màquines rotatives de corrent continu. 33 horesUF 3: màquines rotatives de corrent altern. 44 hores
UF 1: transformadors
Durada: 22 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Elabora documentació tècnica de transformadors relacionant símbols norma-litzats i representant gràficament elements i procediments.
Criteris d’avaluació
1.1 Dibuixa croquis i plànols dels transformadors i els seus bobinats.1.2 Dibuixa esquemes de plaques de borns, connexions i debanats segons 

normes.1.3 Realitza esquemes de maniobres i assajos de transformadors.1.4 Utilitza programari de disseny per realitzar esquemes.1.5 Utilitza simbologia normalitzada.1.6 Redacta documentació tècnica diversa.1.7 Analitza documents convencionals utilitzats en el manteniment de trans-
formadors.1.8 Realitza un informe de treball tipus.1.9 Realitza un pla de muntatge i un de manteniment de transformadors.1.10 Respecta els temps previstos en els dissenys.

1.11 Respecta els criteris de qualitat establerts.

2. Munta transformadors monofàsics i trifàsics, acoblant-ne els elements i ve-
rificant-ne el funcionament.

Criteris d’avaluació2.1 Selecciona el material de muntatge segons càlculs, esquemes i especifica-
cions del fabricant.
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2.2 Selecciona les eines i equips adequats a cada procediment.2.3 Identifica cada peça de la màquina i el seu acoblament.2.4 Realitza els bobinatges del transformador.
2.5 Connecta els debanats primaris i secundaris a la placa de borns.2.6 Munta el nucli magnètic.
2.7 Acobla tots els elements de la màquina.2.8 Prova el seu funcionament realitzant assajos habituals.2.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.10 Respecta els temps previstos en els processos.2.11 Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció del material.
2.12 Respecta criteris de qualitat.2.13 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de 

transformadors.2.14 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 
d’ordre, conservació i netedat.

2.15 Col·labora amb l’equip de treball amb una actitud responsable, respectuosa 
i tolerant.

3. Repara avaries en transformadors, realitzant comprovacions i ajustos per a 
la posada en servei.

Criteris d’avaluació
3.1 Classifica avaries característiques i els seus símptomes en petits transfor-

madors monofàsics, trifàsics i autotransformadors.3.2 Utilitza mitjans i equips de localització i reparació d’avaries.3.3 Localitza l’avaria i n’identifica les solucions possibles.
3.4 Desenvolupa un pla de treball per a la reparació d’avaries.3.5 Realitza operacions de manteniment.3.6 Realitza mesures elèctriques per a la localització d’avaries.3.7 Verifica el funcionament de la màquina mitjançant assajos.3.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
3.9 Respecta els temps previstos en els processos.
3.10 Respecta criteris de qualitat.3.11 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.

4. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment de màquines elèctriques, identificant-ne els riscos 
associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació4.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment de màquines elèctriques (manipulació de materials, equips, eines, estris, màquines, realització de proves i verificacions, reparació i substitució d’elements, entre d’al-tres).4.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

4.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.4.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts:1. Elaboració de documentació tècnica de transformadors:1.1 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en reparació 
de transformadors.1.2 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats.1.3 Aplicació de programari informàtic de dibuix tècnic i càlcul d’instal·la-
cions.
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1.4 Documents utilitzats en el manteniment.1.5 Elaboració de plans de manteniment i muntatge de transformadors.1.6 Qualitat en l’elaboració de documentació tècnica de transformadors.1.7 Normativa i reglamentació.2. Muntatge i assaig de transformadors:2.1 Generalitats, tipologia i constitució de transformadors.2.2 Característiques funcionals, constructives i de muntatge.2.3 Valors característics (relació de transformació, potències, tensió de curt-circuit, entre d’altres).
2.4 Debanats primaris i secundaris.2.5 Nuclis magnètics.
2.6 Operacions per a la construcció de transformadors.2.7 Càlcul dels bobinatges.2.8 Assajos normalitzats aplicats a transformadors.2.9 Organització del muntatge i assaig de transformadors.2.10 Qualitat en el muntatge de transformadors.2.11 Treball en equip en el muntatge i assaig de transformadors.3. Manteniment i reparació de transformadors:3.1 Tècniques de manteniment de transformadors.
3.2 Eines i equips.3.3 Diagnosi i reparació de transformadors.3.4 Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu de 

transformadors.
3.5 Qualitat en el manteniment i reparació de transformadors.3.6 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.
3.7 Resolució de problemes en el manteniment i reparació de transforma-

dors.4. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment de màquines elèctriques:
4.1 Identificació de riscos.4.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).4.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.
4.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF 2: màquines rotatives de corrent continu
Durada: 33 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Elabora documentació tècnica de màquines elèctriques rotatives de corrent continu relacionant símbols normalitzats i representant gràficament elements i 
procediments.

Criteris d’avaluació1.1 Dibuixa croquis i plànols de les màquines elèctriques rotatives de corrent continu i els seus bobinatges.1.2 Dibuixa esquemes de plaques de borns, connexions i debanats segons 
normes.1.3 Realitza esquemes de maniobres i assajos de màquines elèctriques rotatives 
de corrent continu.1.4 Utilitza programari informàtic de disseny per realitzar esquemes.1.5 Utilitza simbologia normalitzada.1.6 Redacta documentació tècnica diversa.1.7 Analitza documents convencionals utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques rotatives de corrent continu.1.8 Realitza un informe de treball tipus.
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1.9 Realitza un pla de muntatge i un de manteniment de màquines elèctriques 
rotatives de corrent continu.1.10 Respecta els temps previstos en els dissenys.

1.11 Respecta els criteris de qualitat establerts.

2. Munta màquines elèctriques rotatives de corrent continu, acoblant-ne els 
elements i verificant-ne el funcionament.

Criteris d’avaluació2.1 Selecciona el material de muntatge, les eines i els equips.2.2 Identifica cada peça de la màquina i el seu acoblament.2.3 Utilitza les eines i equips característics d’un taller de bobinatge.2.4 Realitza bobines de la màquina rotativa de corrent continu.
2.5 Acobla bobines i altres elements de les màquines de corrent continu.2.6 Connecta els bobinatges rotòric i estatòric.2.7 Munta les escombretes i el col·lector connectant-los als seus borns.2.8 Prova el seu funcionament realitzant assajos habituals.2.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.10 Respecta els temps previstos en els processos.2.11 Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció del material.
2.12 Respecta criteris de qualitat.2.13 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent continu.2.14 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 

d’ordre, conservació i netedat.
2.15 Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i 

tolerant.

3. Manté i repara màquines elèctriques rotatives de corrent continu realitzant 
comprovacions i ajustos per a la posada en servei.

Criteris d’avaluació3.1 Classifica avaries característiques i els seus símptomes en màquines elèc-
triques rotatives de corrent continu.3.2 Utilitza mitjans i equips de localització d’avaries.3.3 Localitza l’avaria i proposa possibles solucions.

3.4 Desenvolupa un pla de treball per a la reparació d’avaries.3.5 Realitza mesures elèctriques per a la localització d’avaries.
3.6 Repara l’avaria.3.7 Verifica el funcionament de la màquina mitjançant assajos.3.8 Substitueix escombretes, coixinets, entre d’altres.3.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
3.10 Respecta els temps previstos en els processos.
3.11 Respecta criteris de qualitat.3.12 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.

4. Realitza maniobres característiques en màquines elèctriques rotatives de corrent continu, interpretant esquemes i aplicant tècniques de muntatge.
Criteris d’avaluació4.1 Prepara eines i equips.
4.2 Acobla mecànicament les màquines de corrent continu.4.3 Munta circuits de comandament i força per a les maniobres d’arrencada, 

inversió, entre d’altres.
4.4 Connecta les màquines de corrent continu als diferents circuits.4.5 Mesura magnituds elèctriques.4.6 Analitza resultats de paràmetres mesurats.
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4.7 Té en compte la documentació tècnica.4.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.9 Respecta els temps previstos en els processos.
4.10 Respecta criteris de qualitat.4.11 Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.4.12 Organitza les diferents fases del treball en la realització de maniobres de màquines elèctriques rotatives de corrent continu.

Continguts1. Elaboració de documentació tècnica de màquines elèctriques rotatives de corrent continu:1.1 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en la repa-ració de màquines elèctriques rotatives de corrent continu.1.2 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats.1.3 Aplicació de programari de dibuix tècnic i càlcul d’instal·lacions.1.4 Documents utilitzats en el manteniment.1.5 Elaboració de plans de manteniment i muntatge de màquines elèctriques 
rotatives de corrent continu.1.6 Qualitat en l’elaboració de documentació tècnica de màquines elèctriques 
rotatives de corrent continu.1.7 Normativa i reglamentació.2. Muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent continu:2.1 Generalitats, tipologia i constitució de màquines elèctriques rotatives de 
corrent continu.2.2 Característiques funcionals, constructives i de muntatge.2.3 Valors característics (potència, tensió, velocitat, rendiment, entre d’al-tres).2.4 Corbes característiques de les màquines elèctriques rotatives de corrent 
continu.2.5 Debanats rotòrics i estatòrics.2.6 Circuits magnètics. Rotor i estator.2.7 Processos de muntatge i desmuntatge de màquines elèctriques rotatives 
de corrent continu.2.8 Assajos normalitzats de màquines elèctriques rotatives de corrent conti-
nu.2.9 Organització del muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent 
continu.2.10 Qualitat en el muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent 
continu.2.11 Treball en equip en el muntatge de màquines elèctriques rotatives de 
corrent continu.3. Manteniment i reparació de màquines elèctriques rotatives de corrent con-tinu:3.1 Tècniques de manteniment de màquines elèctriques rotatives de corrent 
continu.

3.2 Eines i equips.3.3 Diagnosi i reparació de màquines elèctriques rotatives de corrent conti-
nu.3.4 Informes típics utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques rota-
tives de corrent continu.3.5 Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu.3.6 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.3.7 Qualitat en el manteniment i reparació de màquines elèctriques de corrent 
continu.3.8 Resolució de problemes en el manteniment i reparació de màquines elèc-
triques rotatives de corrent continu.
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4. Maniobres de les màquines elèctriques rotatives de corrent continu:4.1 Regulació i control de generadors de CC rotatius.
4.2 Arrencada i control de motors de CC.4.3 Qualitat en la realització de maniobres de màquines elèctriques rotatives 

de CC.4.4 Organització en la realització de maniobres de màquines elèctriques rota-
tives de corrent continu.

UF 3: màquines rotatives de corrent altern
Durada: 44 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Elabora documentació tècnica de màquines elèctriques rotatives de corrent altern relacionant símbols normalitzats i representant gràficament elements i pro-
cediments.

Criteris d’avaluació1.1 Dibuixa croquis i plànols de les màquines elèctriques rotatives de corrent altern i els seus bobinatges.1.2 Dibuixa esquemes de plaques de borns, connexions i debanats segons les 
normes corresponents.1.3 Realitza esquemes de maniobres i assajos de màquines elèctriques rotatives 
de corrent altern.1.4 Utilitza programari de disseny per realitzar esquemes.1.5 Utilitza simbologia normalitzada.1.6 Redacta documentació tècnica diversa.1.7 Analitza documents convencionals utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques rotatives de corrent altern.1.8 Realitza un informe de treball tipus.1.9 Realitza un pla de muntatge i un de manteniment de màquines elèctriques 
rotatives de corrent altern.1.10 Respecta els temps previstos en els dissenys.

1.11 Respecta els criteris de qualitat establerts.

2. Munta màquines elèctriques rotatives de corrent altern, acoblant-ne els ele-
ments i verificant el funcionament.

Criteris d’avaluació2.1 Selecciona el material de muntatge, les eines i els equips.2.2 Identifica cada peça de la màquina i el seu acoblament.2.3 Utilitza les eines i equips característics d’un taller de bobinatge.2.4 Realitza bobines de la màquina rotativa de corrent altern.
2.5 Acobla bobines i altres elements de les màquines de corrent altern.2.6 Connecta els bobinatges rotòric i estatòric.2.7 Munta les escombretes i anells lliscants connectant-los als borns.2.8 Prova el seu funcionament realitzant els assaigs habituals.2.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.10 Respecta els temps previstos en els processos.2.11 Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció del material.
2.12 Respecta criteris de qualitat.2.13 Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de 

màquines rotatives de corrent altern.2.14 Manté l’àrea de treball, les eines, estris i equips amb el grau apropiat 
d’ordre, conservació i netedat.

2.15 Col·labora amb l’equip de treball amb una actitud responsable, respectuosa 
i tolerant.
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3. Manté i repara màquines elèctriques rotatives de corrent altern realitzant 
comprovacions i ajustos per a la posada en servei.

Criteris d’avaluació3.1 Classifica avaries característiques i els seus símptomes en màquines elèc-
triques rotatives de corrent altern.3.2 Utilitza mitjans i equips de localització d’avaries.3.3 Localitza l’avaria i hi proposa possibles solucions.

3.4 Desenvolupa un pla de treball per a la reparació d’avaries.3.5 Realitza mesures elèctriques per a la localització d’avaries.
3.6 Repara l’avaria.3.7 Verifica el funcionament de la màquina mitjançant assajos.3.8 Substitueix escombretes, coixinets, entre d’altres.3.9 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
3.10 Respecta els temps previstos en els processos.
3.11 Respecta criteris de qualitat.3.12 Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presen-

ten.

4. Realitza maniobres característiques en màquines elèctriques rotatives de corrent altern, interpretant esquemes i aplicant tècniques de muntatge.
Criteris d’avaluació4.1 Prepara eines i equips.
4.2 Acobla mecànicament les màquines de corrent altern.4.3 Munta circuits de comandament i força per a les maniobres d’arrencada i 

inversió, entre d’altres.
4.4 Connecta les màquines de corrent altern als diferents circuits.4.5 Mesura magnituds elèctriques.4.6 Analitza resultats de paràmetres mesurats.4.7 Té en compte la documentació tècnica.4.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.9 Respecta els temps previstos en els processos.
4.10 Respecta criteris de qualitat.4.11 Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.4.12 Organitza les diferents fases del treball en la realització de maniobres de 

màquines rotatives de corrent altern.

Continguts1. Elaboració de documentació tècnica de màquines elèctriques rotatives de corrent altern:1.1 Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació en la repa-ració de màquines elèctriques rotatives de corrent altern.1.2 Plànols i esquemes elèctrics normalitzats.1.3 Aplicació de programari de dibuix tècnic i càlcul d’instal·lacions.1.4 Documents utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques rotatives 
de corrent altern.1.5 Elaboració de plans de manteniment i muntatge de màquines elèctriques 
rotatives de corrent altern.1.6 Qualitat en l’elaboració de documentació tècnica de màquines elèctriques 
rotatives de corrent altern.1.7 Normativa i reglamentació.2. Muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent altern:2.1 Generalitats, tipologia i constitució de màquines elèctriques rotatives de 
corrent altern.2.2 Característiques funcionals, constructives i de muntatge.
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2.3 Valors característics (potència, tensió, velocitat, rendiment, entre d’al-tres).2.4 Corbes característiques de les màquines elèctriques rotatives de corrent 
altern.2.5 Debanats rotòrics i estatòrics.2.6 Circuits magnètics. Rotor i estator.2.7 Processos de muntatge i desmuntatge de màquines elèctriques rotatives 
de corrent altern.2.8 Assajos normalitzats de màquines elèctriques rotatives de corrent altern.2.9 Organització del muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent 
altern.2.10 Qualitat en el muntatge de màquines elèctriques rotatives de corrent 
altern.2.11 Treball en equip en el muntatge de màquines elèctriques rotatives de 
corrent altern.3. Manteniment i reparació de màquines elèctriques rotatives de corrent al-tern:3.1 Tècniques de manteniment de màquines elèctriques rotatives de corrent 
altern.

3.2 Eines i equips.3.3 Diagnosi i reparació de màquines elèctriques rotatives de corrent altern.3.4 Informes típics utilitzats en el manteniment de màquines elèctriques rota-
tives de corrent altern.3.5 Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu.3.6 Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.3.7 Qualitat en el manteniment i reparació de màquines elèctriques rotatives 
de corrent altern.3.8 Resolució de problemes en el manteniment i reparació de màquines elèc-
triques rotatives de corrent altern.4. Maniobres de les màquines elèctriques rotatives de corrent altern:4.1 Regulació i control d’alternadors.

4.2 Arrencada i control de motors de CA.4.3 Qualitat en la realització de maniobres de màquines elèctriques rotatives 
de CA.4.4 Organització en la realització de maniobres de màquines elèctriques rota-
tives de corrent altern.

MòDUL PROFESSIONAL 8: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ESPECIALS
Durada: 132 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: instal·lacions d’enllumenat exterior. 24 horesUF 2: instal·lacions de receptors i de característiques especials. 77 horesUF 3: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials. 20 hores
UF1: instal·lacions d’enllumenat exterior
Durada: 24 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’enllumenat exterior (llums muntats sobre braç, fixats sobre mur o paret, o sobre columna, entre d’altres possibilitats) aplicant la normativa i reglamentació vigents.
Criteris d’avaluació1.1 Interpreta les especificacions tècniques de la instal·lació.
1.2 Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la instal·lació (conductors, posada a terra, dispositius de tall, comandament i protecció, entre d’altres), utilitzant les lleis i regles del càlcul electrotècnic.
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1.3 Determina el traçat de la instal·lació i els sistemes d’instal·lació.
1.4 Especifica les característiques de la instal·lació de posada a terra de la 

instal·lació.
1.5 Dibuixa l’esquema unifilar de la instal·lació i el funcional del quadre de comandament, utilitzant simbologia normalitzada i suport informàtic.1.6 Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació, a partir dels càlculs realitzats, l’aplicació de la normativa i reglamentació vigent i les especificacions tècniques de la instal·lació.1.7 Aplica la normativa i reglamentació vigents.1.8 Realitza les operacions mecàniques i elèctriques necessàries (muntatge de llums i equips auxiliars, caixes de protecció i derivació, canalitzacions elèctriques i quadre de protecció, mesura i comandament, connexió d’elements, entre d’altres), 

complint les especificacions donades, les instruccions dels fabricants i la normativa i reglamentació vigents.1.9 Realitza el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.1.10 Verifica la posada en servei de la instal·lació seguint el procediment descrit a la norma UNE 20460-6-61.1.11 Utilitza el luxímetre per mesurar el nivell d’il·luminació.1.12 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
1.13 Col·labora amb l’equip de treball en la resolució dels problemes que es 

presenten, amb una actitud responsable, respectuosa i tolerant.
1.14 Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a les instal-

lacions d’enllumenat exterior.

2. Manté instal·lacions d’enllumenat exterior aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.
Criteris d’avaluació
2.1 Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions o possi-

bles avaries.2.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de les avaries, reals o 
provocades, en una instal·lació d’enllumenat exterior.2.3 Localitza les avaries realitzant les proves, comprovacions i mesures d’acord amb el protocol tècnic d’intervenció establert.2.4 Realitza les operacions de reparació o substitució dels elements aplicant 
els procediments requerits.2.5 Aplica la normativa i reglamentació vigents.2.6 Utilitza adequadament equips i eines, segons el tipus d’intervenció.

2.7 Comprova la funcionalitat de la instal·lació.2.8 Realitza la intervenció en el temps requerit.
2.9 Descriu les mesures més importants a adoptar en el manteniment preventiu 

d’una instal·lació d’enllumenat exterior.2.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.2.11 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades.
3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques especials identificant-ne els 

riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

Criteris d’avaluació3.1 Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques especials (manipulació de materials, equips, eines, estris, 
màquines, verificació d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en alçada, entre d’altres).3.2 Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han 
d’adoptar en cada cas.

3.3 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.
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3.4 Valora l’ordre i la netedat d’instal·lacions i equips com a primer factor de 
prevenció de riscos.

Continguts1. Instal·lacions d’enllumenat exterior:
1.1 Definició.1.2 Connexions de servei des de les xarxes de distribució de la companyia 

subministradora.
1.3 Càlcul de la secció dels conductors.1.4 Eficiència energètica.
1.5 Quadres de protecció, mesura i control.1.6 Xarxes d’alimentació: tipus, sistemes d’instal·lació i materials emprats.1.7 Suports de llums: característiques i instal·lació elèctrica.1.8 Llums: classificació, característiques, instal·lació elèctrica i equips auxiliars. 

Llums amb LED.
1.9 Esquemes de connexió de diferents tipus de làmpades i equips auxiliars.1.10 Protecció contra contactes directes i indirectes.1.11 Posada a terra.1.12 Verificació de la posada en servei d’instal·lacions d’enllumenat exterior seguint la metodologia de la norma UNE-20.460-6-61.1.13 Conceptes bàsics d’il·luminació: flux lluminós i nivell d’il·luminació. ús 

del luxímetre.1.14 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions d’enllumenat exterior.1.15 Treball en equip i resolució de problemes en les instal·lacions d’enllumenat 
exterior.1.16 Normativa i reglamentació aplicable:1.16.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques comple-mentàries; parts que afecten les instal·lacions d’enllumenat exterior, i en particular: article 9, ITC-BT-09.1.16.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.1.16.3 Normativa d’àmbit local: ordenances municipals.1.16.4 Reglament d’eficiència energètica.1.16.5 Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.2. Manteniment i detecció d’avaries d’instal·lacions d’enllumenat exterior:2.1 Avaries tipus en les instal·lacions d’enllumenat exterior: símptomes i 
efectes.2.2 Diagnosi d’avaries i defectes de la instal·lació d’enllumenat exterior: mè-
todes d’anàlisi i avaluació.2.3 Reparació d’avaries d’instal·lacions d’enllumenat exterior: mètodes i tèc-niques, ordres de treball i elements de seguretat.2.4 Manteniment d’instal·lacions d’enllumenat exterior.3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de mun-tatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques especials:

3.1 Identificació de riscos.3.2 Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat davant el risc elèctric).3.3 Classificació dels residus generats per a la retirada selectiva.
3.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de 

riscos laborals.

UF2: instal·lacions de receptors i de característiques especials
Durada: 77 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Munta una instal·lació elèctrica petita d’un local de característiques especials interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant-hi el REBT.
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Criteris d’avaluació
1.1 Interpreta el projecte de la instal·lació identificant els elements que la com-ponen i les seves característiques amb la representació simbòlica en els esquemes i l’emplaçament en els plànols.
1.2 Selecciona –de catàlegs comercials– els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació a partir de les especificacions del projecte.1.3 Identifica els requeriments del projecte en relació amb la qualitat i la segu-retat en les operacions de muntatge de la instal·lació.1.4 Organitza les diferents fases del muntatge.1.5 Realitza el replanteig d’una instal·lació petita d’un local de característiques especials, seguint la documentació tècnica.1.6 Realitza les operacions mecàniques i elèctriques necessàries (muntatge de canalitzacions elèctriques, premsaestopes, si escauen, caixes de connexió, elements 

de maniobra, receptors per a enllumenat, dispositius de comandament i protecció, bases de preses de corrent domèstiques i/o industrials, execució de connexions, entre d’altres), d’acord amb la documentació tècnica, les instruccions dels fabricants i les prescripcions del REBT.
1.7 fa un ús adequat del material, equips i eines.
1.8 Respecta els temps estipulats.1.9 Realitza el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.
1.10 Comprova la funcionalitat de la instal·lació.1.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.1.12 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
1.13 Actua amb responsabilitat .1.14 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-

lacions en locals de característiques especials.

2. Munta instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especials aplicant el REBT.
Criteris d’avaluació2.1 Interpreta les especificacions del client i relaciona la tipologia de la ins-

tal·lació
amb la normativa a aplicar.
2.2 Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la instal·lació (conductors, dispositius de seccionament, si escauen, i de protecció, entre d’altres), utilitzant les lleis i regles del càlcul electrotècnic.2.3 Determina els sistemes d’instal·lació a utilitzar.
2.4 Selecciona –de catàlegs comercials– els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació, tenint en compte els càlculs realitzats i les caracte-

rístiques de la instal·lació.2.5 Aplica la normativa i reglamentació vigents.
2.6 Dibuixa, manualment o amb suport informàtic, l’esquema unifilar de la instal·lació, utilitzant simbologia normalitzada, i un croquis o plànol amb la ubicació en planta de cada element de la instal·lació i el traçat d’aquesta.2.7 Organitza les diferents fases del muntatge.2.8 Realitza les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per al muntatge de la instal·lació (provisional d’obres, part de la instal·lació a escala d’un estand o d’una piscina, entre d’altres possibilitats) d’acord amb la documentació tècnica, les instruccions dels fabricants i les prescripcions del REBT.2.9 Realitza el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.
2.10 Comprova la funcionalitat de la instal·lació.2.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
2.12 Actua amb responsabilitat.2.13 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
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2.14 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques amb finalitats i en ubicacions especials.
3. Munta una instal·lació de molt baixa tensió interpretant-ne la documentació tècnica i aplicant-hi el REBT.
Criteris d’avaluació3.1 Descriu diferents casos reals d’instal·lacions de MBT.
3.2 Identifica els elements de la instal·lació i les seves característiques amb la representació simbòlica en els esquemes i l’emplaçament en els plànols.3.3 Selecciona –de catàlegs comercials– els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació, a partir de la documentació tècnica i l’aplicació del REBT.3.4 Organitza les diferents fases del muntatge.3.5 Realitza les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per al muntatge de la instal·lació (muntatge de canalitzacions elèctriques, dispositius de comanda-ment i protecció, receptors per a enllumenat de MBT, bases de presa de corrent de BT i de MBT, execució de connexions, entre d’altres), d’acord amb la documentació tècnica, les instruccions dels fabricants i les prescripcions del REBT.
3.6 fa un ús adequat del material, equips i eines.3.7 Realitza el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.
3.8 Respecta els temps estipulats.
3.9 Comprova la funcionalitat de la instal·lació.3.10 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.3.11 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
3.12 Actua amb responsabilitat.3.13 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques a tensions no usuals.
4. Munta una instal·lació de receptors atenent el REBT.
Criteris d’avaluació
4.1 Classifica diferents receptors en funció de la seva protecció contra xocs elèctrics.
4.2 Relaciona diferents receptors i les seves diverses classes amb instal·lacions reals (diferents usos, tipus de locals o emplaçaments).4.3 Interpreta les especificacions tècniques de la instal·lació.4.4 Determina el sistema de connexió adequat dels receptors que s’han de 

muntar.
4.5 Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la instal·lació (conductors, dispositius de comandament i protecció, entre d’altres), utilitzant les lleis i regles del càlcul electrotècnic.4.6 Selecciona –de catàlegs comercials– els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació, a partir dels càlculs realitzats i les especificacions tècniques de la instal·lació.4.7 Realitza les operacions mecàniques i elèctriques necessàries per al muntatge de receptors (motors, transformadors, reactàncies o cables i plafons radiants, entre d’altres possibilitats), d’acord amb les especificacions tècniques i les instruccions 

dels fabricants.4.8 Mesura intensitat, tensió, potència i factor de potència dels receptors i els compara amb els valors teòrics.4.9 Aplica el REBT.4.10 Realitza el muntatge d’acord amb els criteris de qualitat establerts.4.11 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de se-guretat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.
4.12 Actua amb responsabilitat.4.13 Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.
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4.14 Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal-lacions elèctriques de receptors.
5. Manté instal·lacions de receptors i de característiques especials aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la 

produeix

Criteris d’avaluació
5.1 Identifica els símptomes observats o mesurats com a disfuncions o possi-

bles avaries.5.2 Formula hipòtesis raonades de les possibles causes de les avaries, reals o 
provocades, en instal·lacions de receptors i de característiques especials.5.3 Localitza les avaries realitzant les proves, comprovacions i mesures d’acord amb el protocol tècnic d’intervenció establert.5.4 Realitza les operacions de reparació o substitució dels elements aplicant 
els procediments requerits.5.5 Aplica el REBT.5.6 Utilitza adequadament equips i eines, segons el tipus d’intervenció.

5.7 Comprova la funcionalitat de la instal·lació.5.8 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de segu-retat davant el risc elèctric) i de protecció ambiental.5.9 Realitza la intervenció en el temps requerit.5.10 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades.
Continguts1. Instal·lacions elèctriques en locals de característiques especials:1.1 Interpretació del projecte (instal·lacions en locals de característiques es-pecials).1.2 Replantejament d’una instal·lació: objectius i procediment.

1.3 Classificació de les instal·lacions en locals de característiques especials.1.4 Simbologia específica.1.5 Instal·lacions en locals humits: definició, condicions que han de complir les canalitzacions elèctriques, aparellatge, receptors d’enllumenat i aparells portàtils d’enllumenat (ITC-BT-30).1.6 Instal·lacions en locals molls: definició, condicions que han de complir les canalitzacions, aparellatge, dispositius de protecció, aparells mòbils i portàtils, receptors d’enllumenat (ITC-BT-30).1.7 Instal·lacions en locals amb risc de corrosió: definició, condicions que han de complir els materials i aparells (ITC-BT-30).1.8 Instal·lacions en locals polsosos sense risc d’incendi o explosió: definició, condicions que han de complir les canalitzacions, equips o aparellatge (ITC-BT-30).1.9 Instal·lacions en locals a temperatura elevada: definició, condicions que han de complir els conductors aïllats, canalitzacions amb conductors nus, aparells (ITC-BT-30).1.10 Instal·lacions en locals a temperatura molt baixa: definició, condicions que han de complir el materials i els aparells (ITC-BT-30).1.11 Instal·lacions en locals on hi ha bateries d’acumuladors: condicions que han de complir els equips elèctrics, locals, llums i làmpades, acumuladors, parts nues sota tensió (ITC-BT-30).1.12 Instal·lacions en locals afectes a un servei elèctric: definició, condicions que han de complir els locals afectes a un servei elèctric (ITC-BT-30).1.13 Instal·lacions en altres locals de característiques especials: definició, criteris de selecció i instal·lació dels equips elèctrics en funció de les influències externes (ITC-BT-30).1.14 Organització del muntatge.1.15 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions en locals de característiques es-
pecials.
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1.16 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions en locals de ca-
racterístiques especials.1.17 Normativa i reglamentació aplicable:1.17.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques comple-
mentàries, parts que afecten les instal·lacions en locals de característiques especials, i en particular: article 11, ITC-BT-30.1.17.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.2. Muntatge d’instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especi-als:

2.1 Classificació de les instal·lacions amb finalitats o en ubicacions especi-
als.2.2 Simbologia específica.2.3 Instal·lacions en piscines i fonts (ITC-BT-31):2.3.1 Camp d’aplicació de la ITC-BT-31.2.3.2 Piscines i pediluvis: classificació dels volums, graus de protecció d’equips, ús de MBTS, prescripcions generals, canalitzacions, caixes de connexió, llums, aparellatge i altres equips.2.3.3 Fonts: requisits dels volums 0 i 1 de les fonts, connexió equipotencial suplementària, protecció contra la penetració d’aigua als equips elèctrics, cana-litzacions.2.3.4 Requisits que han de complir els equips elèctrics de baixa tensió instal·lats al volum 1 de les piscines i altres banys.2.4 Instal·lacions de màquines d’elevació i transport (ITC-BT-32):2.4.1 Àmbit d’aplicació de la ITC-BT-32.2.4.2 Requisits generals de les instal·lacions.2.4.3 Protecció per garantir la seguretat: protecció contra els contactes directes, 
protecció contra sobreintensitats.2.4.4 Seccionament i tall per a manteniment mecànic, tall i aturada d’emer-gència.2.4.5 Aparellatge: interruptors, interruptors al costat de l’alimentació de la 
instal·lació.

2.4.6 Disposició de la presa de terra i conductors de protecció.2.5 Instal·lacions provisionals i temporals d’obres (ITC-BT-33):2.5.1 Camp d’aplicació de la ITC-BT-33.2.5.2 Característiques generals: alimentació.2.5.3 Instal·lacions de seguretat: enllumenat de seguretat, altres circuits de seguretat.2.5.4 Protecció contra els xocs elèctrics: mesures de protecció contra contactes 
directes, mesures de protecció contra contactes indirectes.2.5.5 Elecció i instal·lació dels equips: regles comunes, canalitzacions, cables elèctrics.2.5.6 Aparellatge: aparellatge de comandament i seccionament.2.6 Instal·lacions en fires i estands (ITC-BT-34):2.6.1 Camp d’aplicació de la ITC-BT-34.2.6.2 Característiques generals: alimentació, influències externes.2.6.3 Protecció per garantir la seguretat: protecció contra contactes directes i indirectes, mesures de protecció en funció de les influències externes, mesures de 
protecció contra sobreintensitats.2.6.4 Protecció contra el foc.2.6.5 Protecció contra altes temperatures.2.6.6 Aparellatge i muntatge d’equips: regles comunes, cables elèctrics, canalit-zacions, altres equips, connexions a terra, conductors de protecció, caixes, quadres 
i armaris de control.2.7 Instal·lacions en establiments agrícoles i hortícoles (ITC-BT-35):2.7.1 Camp d’aplicació de la ITC-BT-39.2.7.2 Requisits generals de les instal·lacions.2.8 Tanques elèctriques per al bestiar (ITC-BT-39):
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2.8.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-39.
2.8.2 Alimentació.2.8.3 Prescripcions particulars.2.9 Instal·lacions en caravanes i parcs de caravanes (ITC-BT-41):2.9.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-41.2.9.2 Condicions generals d’instal·lació.2.10 Instal·lacions en ports i marines per a vaixells d’esbarjo (ITC-BT-42):2.10.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-42.2.10.2 Característiques generals.2.10.3 Proteccions de seguretat: protecció per molt baixa tensió de seguretat (MBTS), protecció per tall automàtic de l’alimentació, aplicació de les mesures de protecció contra els xocs elèctrics.2.10.4 Selecció i instal·lació d’equips elèctrics: grau mínim de protecció dels equips elèctrics, canalitzacions, aparellatge.2.11 Instal·lacions elèctriques en mobles (ITC-BT-49):2.11.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-49.2.11.2 Mobles no destinats a instal·lar-se en cambres de bany: aspectes generals, canalitzacions, secció dels conductors, protecció mecànica dels cables, connexi-

ons.2.11.3 Mobles a la cambra de bany.2.12 Instal·lacions en locals que contenen radiadors per a saunes (ITC-BT-50):2.12.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-50.2.12.2 Condicions generals d’instal·lació.2.13 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques amb finalitats o en 
ubicacions especials.2.14 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques amb 
finalitats o en ubicacions especials.2.15 Normativa i reglamentació aplicable:2.15.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries; parts que afecten les instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions especials, i en particular: article 11, ITC-BT-31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 
42, 49, 50.2.15.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.2.15.3 Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques amb finalitats o en ubicacions 
especials.3. Instal·lacions a tensions no usuals:

3.1 Classificació de les instal·lacions a tensions no usuals.3.2 Simbologia específica.3.3 Instal·lacions a molt baixa tensió (ITC-BT-36):3.3.1 Aspectes generals de les instal·lacions a molt baixa tensió de seguretat (MBTS), molt baixa tensió de protecció (MBTP) i molt baixa tensió funcional (MBTF).3.3.2 Requisits generals per a les instal·lacions a MBTS i MBTP: fonts d’ali-
mentació, condicions d’instal·lació dels circuits.3.3.3 Requisits particulars per a les instal·lacions a MBTS.3.3.4 Requisits particulars per a les tensions a MBTP.3.4 Instal·lacions a tensions especials (ITC-BT-37):

3.4.1 Requisits particulars.3.5 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions a tensions no usuals.3.6 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions a tensions no usu-
als.3.7 Normativa i reglamentació vigent:3.7.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries; parts que afecten les instal·lacions elèctriques a tensions no usuals, i en particular: articles 2 i 11, ITC-BT-36, 37.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49074Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

3.7.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.4. Instal·lacions de receptors:
4.1 Classificació de les instal·lacions de receptors.4.2 Simbologia específica.4.3 Mesures elèctriques: intensitat, tensió, potència i factor de potència; equips, 

procediments.4.4 Prescripcions generals d’instal·lació de receptors (ITC-BT-43)4.4.1 Àmbit d’aplicació de la ITC-BT-43.4.4.2 Requisits comuns a tots els receptors: condicions generals d’instal·lació, classificació dels receptors, condicions d’utilització, tensions d’alimentació, connexió 
de receptors, ús de receptors que desequilibren les fases o produeixen oscil·lacions fortes de la potència absorbida, compensació del factor de potència.4.5 Aparells d’escalfament (ITC-BT-45):4.5.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-45.4.5.2 Aparells per a ús domèstic i comercial: aparells per a escalfament de líquids, aparells per a escalfament de locals, cuines, forns, fogons i plaques de cocció.4.5.3 Aparells per a usos industrials: aparells d’escalfament de líquids, aparells de cocció i forns industrials, aparells per a soldadura elèctrica per arc.4.6 Cables i plafons radiants (ITC-BT-46):4.6.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-46.

4.6.2 Limitació d’ús.4.6.3 Instal·lació: circuit d’alimentació, instal·lació elèctrica, col·locació dels cables 
calefactors, fixació dels cables calefactors, relació amb altres instal·lacions.4.6.4 Particularitats per a instal·lacions a terra dels cables calefactors: temperatura dels cables i capacitat tèrmica de materials, col·locació.4.6.5 Particularitats per a instal·lacions de cables calefactors al sostre: capacitat tèrmica dels materials, col·locació.

4.6.6 Control.4.7 Motors (ITC-BT-47):4.7.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-47.4.7.2 Condicions generals d’instal·lació.4.7.3 Conductors de connexió: un sol motor, diversos motors, càrrega combi-
nada.4.7.4 Protecció contra sobreintensitats.4.7.5 Protecció contra falta de tensió.4.7.6 Sobreintensitat d’engegada.4.7.7 Instal·lació de reòstats i resistències.

4.7.8 Eines portàtils.4.8 Transformadors i autotransformadors. Reactàncies i rectificadors. Con-densadors (ITC-BT-48):4.8.1 Objecte i camp d’aplicació de la ITC-BT-48.4.8.2 Condicions generals d’instal·lació: aspectes generals a tenir en compte, 
transformadors i autotransformadors, reactàncies i rectificadors, condensadors.4.8.3 Protecció dels transformadors contra sobreintensitat.4.9 Qualitat en el muntatge d’instal·lacions de receptors.4.10 Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions de receptors.4.11 Normativa i reglamentació vigent:4.11.1 Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques com-plementàries; parts que afecten a les instal·lacions elèctriques de receptors, i en particular: article 17, ITC-BT-43, 45, 46, 47 i 48.4.11.2 Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.5. Manteniment i detecció d’avaries d’instal·lacions de receptors i de caracte-rístiques especials:5.1 Avaries tipus en les instal·lacions de receptors i de característiques especials: 
símptomes i efectes.5.2 Diagnosi d’avaries i defectes de la instal·lació: mètodes d’anàlisi i avalu-
ació.
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5.3 Reparació d’avaries: mètodes i tècniques, ordres de treball i elements de seguretat.5.4 Manteniment d’instal·lacions de receptors i de característiques especials.
UF3: documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
Durada: 20 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Realitza la memòria tècnica de disseny d’una instal·lació elèctrica on una part, o la seva totalitat, és de característiques especials, atenent el REBT.
Criteris d’avaluació1.1 Identifica el tipus d’instal·lació, atenent l’ús a què es destina, les caracterís-tiques de l’emplaçament i la potència.1.2 Confecciona una petita memòria descriptiva de la instal·lació.1.3 Determina la previsió de càrregues atenent el REBT i els requeriments 

del client.
1.4 Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la instal·la-

ció.
1.5 Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra.1.6 Determina els sistemes d’instal·lació a utilitzar.1.7 Selecciona –de catàlegs comercials– els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació, a partir dels càlculs realitzats, l’aplicació de la normativa i reglamentació vigent i els requeriments del client.1.8 Dibuixa els croquis o plànols i els esquemes necessaris utilitzant simbologia normalitzada i reflectint tota la informació necessària.1.9 Emplena els impresos normalitzats requerits.1.10 Utilitza eines informàtiques de suport per a la confecció dels documents de la MTD.1.11 Elabora les instruccions generals per a l’ús i manteniment correctes de la 

instal·lació.
1.12 Confecciona el pressupost de la instal·lació.1.13 Mostra iniciativa i autonomia.1.14 Presenta el treball amb estructura, ordre, pulcritud i correcció gramatical, 

i en el temps i format requerits.

Continguts1. Memòria tècnica de disseny d’instal·lacions elèctriques especials: dades que ha de reflectir i procediment d’elaboració:1.1 Càlculs de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.1.2 Previsió de càrregues.1.3 Normes associades a criteris de qualitat estandarditzats.1.4 Documents i impresos autonòmics normalitzats requerits per a la posada 
en servei d’instal·lacions.1.5 Posada en servei de les instal·lacions i informació als usuaris (REBT, articles 18 i 19).1.6 Tramitació de la documentació per a la posada en servei de la instal·lació.1.7. Instal·lacions elèctriques especials que necessiten un projecte per a la seva posada en servei (REBT, ITC-BT-04).1.8 Procediment administratiu per a l’aplicació del REBT: Decret 363/2004.
MòDUL PROFESSIONAL 9: ELECTRòNICA
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: electrònica digital. 26 horesUF 2: electrònica analògica. 40 hores
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UF 1: electrònica digital
Durada: 26 hores.
Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Reconeix circuits lògics combinacionals determinant-ne les característiques 
i aplicacions.

Criteris d’avaluació1.1 Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.1.2 Descriu les funcions lògiques fonamentals utilitzades en els circuits elec-trònics digitals.1.3 Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada.
1.4 Interpreta les funcions combinacionals bàsiques.
1.5 Identifica els components i blocs funcionals.1.6 Munta o simula circuits.1.7 Verifica el funcionament dels circuits.1.8 Identifica les diferents famílies d’integrats i la seva aplicació.1.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
2. Reconeix circuits lògics seqüencials determinant-ne les característiques i 

aplicacions.

Criteris d’avaluació2.1 Descriu diferències entre circuits combinacionals i seqüencials.2.2 Descriu diferències entre sistemes síncrons i asíncrons.
2.3 Identifica els components i blocs funcionals.2.4 Utilitza els instruments lògics de mesura adequats.2.5 Munta o simula circuits.2.6 Verifica el funcionament de circuits bàsics seqüencials.2.7 Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius lògics seqüencials.2.8 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.

Continguts1. Circuits lògics combinacionals:1.1 Introducció a les tècniques digitals.1.2 Sistemes digitals.1.3 Sistemes de numeració.1.4 Simbologia.1.5 Anàlisi de circuits amb portes lògiques.1.6 Tipus de portes lògiques: NOT, OR, AND, NOR, NAND i EXOR.
1.7 Anàlisi de circuits combinacionals.
1.8 Codificadors i descodificadors.1.9 Multiplexors i demultiplexors.
1.10 Comparadors.2. Circuits lògics seqüencials:2.1 Sistemes seqüencials. Tipus de biestables.2.2 Biestables R-S.2.3 Biestables J-K.2.4 Biestables T.2.5 Biestables D.
2.6 Comptadors.2.7 Registres de desplaçament.
2.8 Aplicacions amb circuits seqüencials.

UF2: electrònica analògica
Durada: 40 hores
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Resultats de l’aprenentatge i criteris d’avaluació
1. Reconeix circuits de rectificació i filtratge determinant-ne les característiques 

i aplicacions.

Criteris d’avaluació
1.1 Reconeix els diferents components.1.2 Descriu els paràmetres i magnituds que caracteritzen els circuits amb 

components passius.1.3 Utilitza els instruments de mesura adients (multímetre i oscil·loscopi, entre d’altres).
1.4 Relaciona els components amb els símbols que apareixen als esquemes.
1.5 Descriu els tipus de rectificadors i filtres.1.6 Munta o simula circuits.1.7 Obté els paràmetres i característiques elèctriques dels components dels 

sistemes.
1.8 Descriu les aplicacions reals d’aquest tipus de circuits.1.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
2. Reconeix fonts d’alimentació determinant-ne les característiques i aplicaci-

ons.

Criteris d’avaluació2.1 Descriu les diferències entre fonts commutades i no commutades.
2.2 Descriu el funcionament dels diferents blocs que componen els sistemes 

complets d’alimentació.
2.3 Identifica les característiques més rellevants proporcionades pels fabri-

cants.2.4 Descriu les diferents configuracions de circuits reguladors integrats.2.5 Munta o simula circuits.2.6 Utilitza els instruments de mesura adients (multímetre i oscil·loscopi, entre d’altres).
2.7 Descriu aplicacions reals de les fonts commutades.2.8 Verifica el funcionament de les fonts commutades.2.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
3. Reconeix circuits amplificadors determinant-ne les característiques i apli-

cacions.

Criteris d’avaluació3.1 Descriu diferents tipologies de circuits amplificadors.
3.2 Descriu els paràmetres i característiques dels diferents circuits amplifi-

cadors.
3.3 Identifica els components amb els símbols que apareixen als esquemes.3.4 Munta o simula circuits.3.5 Verifica el seu funcionament.3.6 Utilitza els instruments de mesura adients.
3.7 Descriu aplicacions reals dels circuits amplificadors.3.8 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
4. Reconeix sistemes electrònics de potència verificant-ne les característiques 

i funcionament.

Criteris d’avaluació4.1 Reconeix els elements dels sistemes electrònics de potència.
4.2 Identifica la funció de cada bloc del sistema.
4.3 Enumera les característiques més rellevants dels components.4.4 Munta o simula circuits.
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4.5 Verifica el funcionament dels components (tiristor, diac, triac, entre d’al-tres).4.6 Utilitza els instruments de mesura adients.4.7 Visualitza els senyals més significatius.
4.8 Descriu aplicacions reals dels sistemes d’alimentació controlats.4.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
5. Reconeix circuits de temporització i oscil·lació verificant-ne les característi-

ques i el funcionament.

Criteris d’avaluació5.1 Reconeix els components dels circuits de temporització i oscil·lació amb dispositius integrats.5.2 Descriu el funcionament de temporitzadors i oscil·ladors.5.3 Verifica el funcionament dels circuits de temporització.5.4 Verifica el funcionament dels circuits oscil·ladors.5.5 Utilitza els instruments de mesura adients.5.6 Munta o simula circuits.5.7 Visualitza els senyals més significatius.5.8 Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius integrats de tempo-rització i oscil·lació.5.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
Continguts1. Components electrònics emprats en rectificació i filtratge. Tipologia i carac-terístiques:1.1 Components passius: tipus, característiques i aplicacions.1.2 Resistències fixes, ajustables i potenciòmetres.

1.3 Condensadors i bobines.
1.4 Díodes semiconductors.
1.5 Rectificació. filtres.1.6 Díodes Zener. Característiques i aplicacions.
1.7 Components actius. Característiques i aplicacions.1.8 El transistor. Polarització.2. Fonts d’alimentació:2.1 Fonts lineals: estabilització i regulació amb dispositius integrats.2.2 Fonts commutades. Característiques. Fonaments. Blocs funcionals.2.3 Mesures amb el multímetre.2.4 Mesures amb l’oscil·loscopi.3. Amplificadors operacionals:
3.1 Característiques de l’amplificador operacional.
3.2 L’amplificador operacional com a comparador.3.3 L’amplificador operacional com a amplificador. Sumadors i restadors.3.4 Aplicacions bàsiques amb dispositius integrats.4. Components emprats en electrònica de potència:4.1 Tiristor, fototiristor, triac i diac.4.2 Sistemes d’alimentació controlats.5. Circuits generadors de senyal:5.1 Temporitzadors.
5.2 Oscil·ladors.

MòDUL PROFESSIONAL 10: ELECTROTÈCNIA
Durada: 165 horesHores de lliure disposició: 11 horesUnitats formatives que el componen:UF 1: corrent continu i electromagnetisme. 44 horesUF 2: corrent altern. 44 hores
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UF 3: màquines elèctriques. 44 horesUF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques. 22 hores
UF 1: corrent continu i electromagnetisme
Durada: 44 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Realitza càlculs en circuits elèctrics de corrent continu, aplicant principis i 
conceptes bàsics d’electricitat.

Criteris d’avaluació1.1 Identifica les característiques de conductors, aïllants i semiconductors, 
diferenciant-ne el comportament.1.2 Identifica les principals magnituds elèctriques i utilitza correctament les 
seves unitats.1.3 Resol problemes sobre la llei d’Ohm i la variació de la resistència amb la 
temperatura.1.4 Calcula potències, energies i rendiments elèctrics.1.5 Reconeix els efectes químics i tèrmics de l’electricitat.1.6 Interpreta i realitza esquemes de circuits elèctrics, utilitzant simbologia normalitzada.1.7 Simplifica agrupacions sèrie-paral·lel de resistències.1.8 Realitza càlculs en circuits elèctrics de CC que inclou connexions sèrie i 
paral·lel o diverses malles.1.9 Realitza mesuraments de resistència, tensió i intensitat observant les normes de seguretat dels equips i les persones.

1.10 Reconeix les propietats i la funció dels condensadors.1.11 Simplifica agrupacions sèrie-paral·lel de condensadors.1.12 Identifica les característiques, formes de connexió i simbologia d’aparells de mesura de resistència, tensió i intensitat.1.13 Identifica conductors d’una canalització elèctrica utilitzant la funció de comprovació de continuïtat del multímetre.1.14 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.
2. Reconeix els principis bàsics de l’electromagnetisme, descrivint les interaccions entre camps magnètics i conductors elèctrics i relacionant l’experiència de Faraday amb el principi de funcionament dels generadors elèctrics.
Criteris d’avaluació2.1 Reconeix les característiques dels imants, així com dels camps magnètics que originen.2.2 Reconeix els camps magnètics creats per conductors recorreguts per cor-rents elèctrics.2.3 Realitza càlculs bàsics de circuits magnètics, utilitzant les magnituds 

adequades i les seves unitats.2.4 Descriu l’experiència d’Oersted.2.5 Reconeix l’acció d’un camp magnètic sobre corrents elèctrics i la relaciona 
amb el principi de funcionament dels motors.2.6 Descriu l’experiència de Faraday.2.7 Relaciona la llei d’inducció de Faraday amb la producció i utilització de l’energia elèctrica.

2.8 Reconeix el fenomen de l’autoinducció.2.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i se-guretat.
Continguts1. Càlculs en circuits elèctrics de corrent continu:

1.1 Generació i consum d’electricitat.
1.2 Efectes de l’electricitat.
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1.3 Aïllants, conductors i semiconductors.1.4 Càrregues elèctriques.1.5 Moviment de càrregues. Corrent elèctric. Intensitat del corrent elèctric.1.6 Manteniment del corrent: DDP i FEM.1.7 Sentit real i convencional del corrent.1.8 Circuit elèctric.1.9 Corrent continu (CC) i corrent altern (CA).1.10 Sistema internacional d’unitats. Unitats d’intensitat i tensió.1.11 Resistència elèctrica. Unitat.1.12 Llei d’Ohm.1.13 Resistència interna d’un generador.1.14 Llei d’Ohm generalitzada per a circuits de CC.1.15 Resistència d’un conductor. Resistivitat.1.16 Potència elèctrica.1.17 Energia elèctrica.
1.18 Rendiment.
1.19 Efecte químic de l’electricitat.1.20 Efecte tèrmic de l’electricitat.1.21 Llei de Joule.1.22 Associació de resistències en sèrie.1.23 Associació de resistències en paral·lel.1.24 Circuits amb associacions sèrie-paral·lel.1.25 Lleis de Kirchhoff.1.26 Materials aïllants.1.27 Rigidesa dielèctrica.
1.28 Característiques i funcionament d’un condensador.
1.29 Capacitat.1.30 Associació de condensadors en sèrie.
1.31 Associació de condensadors en paral·lel.1.32 Càrrega i descàrrega de condensadors: conceptes bàsics.1.33 Mesures de resistència: aparells, connexions, seguretat, simbologia.1.34 Identificació de conductors utilitzant la funció de continuïtat del multí-

metre.1.35 Procediment. Mesures de seguretat.1.36 Mesures de tensió i intensitat en circuits de CC: aparells, connexions, seguretat, simbologia.1.37 Mesures de capacitat.2. Electromagnetisme:2.1 Magnetisme.2.2 Camp magnètic produït per un imant.2.3 Camps magnètics creats per un corrent elèctric circulant per un conductor 
rectilini i per un solenoide.2.4 Materials magnètics.2.5 Magnituds magnètiques. Unitats.2.6 Circuits magnètics.2.7 Corbes de magnetització.2.8 Experiència d’Oersted.2.9 Interaccions entre camps magnètics i corrents elèctrics.2.10 Forces sobre corrents situats en l’interior de camps magnètics.

2.11 Definició d’ampere.2.12 Forces electromotrius induïdes.2.13 Experiències de Faraday. Relació amb el principi de funcionament dels generadors elèctrics.2.14 Llei de Faraday.2.15 Sentit de la força electromotriu induïda: llei de Lenz.
2.16 Corrents de foucault.2.17 Forces electromotrius autoinduïdes.
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UF2: corrent altern
Durada: 44 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Realitza càlculs en circuits elèctrics de corrent altern (CA) monofàsic, aplicant les tècniques més adequades.
Criteris d’avaluació1.1 Identifica la forma de generar CA monofàsic.1.2 Identifica les característiques d’un senyal sinusoïdal.
1.3 Reconeix els valors característics del CA.1.4 Descriu les relacions entre tensió, intensitat i potència en circuits bàsics de CA amb resistències, amb bobines pures i amb condensadors purs.1.5 Calcula tensions, intensitats i potències en circuits de CA amb acoblament sèrie de resistències, bobines i condensadors.1.6 Dibuixa els triangles d’impedàncies, tensions i potències en circuits de CA amb acoblament sèrie de resistències, bobines i condensadors.1.7 Calcula el factor de potència de circuits de CA.1.8 Mesura tensions, intensitats, potències i factors de potència, observant les normes de seguretat dels equips i de les persones.1.9 Relaciona el factor de potència amb el consum d’energia elèctrica.1.10 Identifica la manera de corregir el factor de potència d’una instal·lació.1.11 Calcula les potències, intensitat i factor de potència d’una instal·lació monofàsica senzilla.1.12 Calcula caigudes de tensió en línies monofàsiques de CA.
1.13 Descriu el concepte de ressonància, les seves característiques i aplicaci-

ons.1.14 Identifica les característiques, formes de connexió i simbologia d’aparells de mesura de tensió, intensitat, potència i factor de potència (voltímetre, amperímetre, multímetre, fasímetre, wattímetre i pinça amperimètrica i wattimètrica).1.15 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.
2. Realitza càlculs de les magnituds elèctriques bàsiques d’un sistema trifàsic, 

reconeixent el tipus de sistema i la naturalesa i tipus de connexió dels receptors.

Criteris d’avaluació2.1 Identifica la forma de generar CA trifàsic.2.2 Reconeix els avantatges dels sistemes trifàsics en la generació i transport de l’energia elèctrica.2.3 Descriu els sistemes de generació i distribució a tres i quatre fils.
2.4 Identifica les dues formes de connexió dels receptors trifàsics.2.5 Reconeix la diferència entre receptors equilibrats i desequilibrats.2.6 Realitza càlculs d’intensitats, tensions i potències en receptors trifàsics equilibrats, connectats tant en estrella com en triangle.2.7 Mesura tensions, intensitats, potències i energies, segons el tipus de sistema trifàsic i el tipus de càrrega.2.8 Observa les normes de seguretat dels equips i les persones en la realització 

de mesures.2.9 Realitza càlculs de millora del factor de potència en instal·lacions trifàsi-
ques.2.10 Identifica les característiques, simbologia i forma de connexió d’un comp-tador trifàsic d’energia .2.11 Calcula caigudes de tensió en línies trifàsiques de CA.2.12 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.
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Continguts1. Càlculs de circuits de corrent altern monofàsic:1.1 Avantatges del CA davant el CC.
1.2 Generació de corrents alterns.1.3 Valors característics.1.4 Comportament dels receptors elementals (resistència, bobina pura, con-densador) en CA monofàsic.1.5 Circuits RLC sèrie.1.6 Potència.1.7 Factor de potència. Correcció del factor de potència.
1.8 Acoblament en paral·lel de receptors.
1.9 Resolució de circuits.
1.10 Ressonància.
1.11 Càlculs en instal·lacions de CA monofàsic.1.12 Tipus de làmpades. Utilització. Concepte d’eficiència energètica aplicat 

a làmpades.1.13 Mesures de tensió, intensitat i potència en circuits monofàsics.2. Càlculs en sistemes trifàsics:2.1 Avantatges davant els sistemes monofàsics.
2.2 Generació de corrents alterns trifàsics.2.3 Connexió de generadors trifàsics.
2.4 Connexió de receptors trifàsics.2.5 Potència en sistemes trifàsics.2.6 Correcció del factor de potència.2.7 Mesures de tensions i intensitats en sistemes trifàsics.2.8 Mesures de potència activa en sistemes trifàsics.2.9 Mesures d’energia en sistemes trifàsics.2.10 Càlcul de caigudes de tensió en línies trifàsiques de CA.

UF 3: màquines elèctriques
Durada: 44 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Reconeix les característiques de les màquines de corrent continu realitzant 
proves i descrivint-ne la constitució i el funcionament.

Criteris d’avaluació1.1 Classifica les màquines de corrent continu segons la seva excitació.
1.2 Descriu els principis de funcionament de les màquines de corrent conti-

nu.
1.3 Interpreta la placa de característiques d’una màquina de corrent continu.
1.4 Interpreta esquemes bàsics de connexió de motors de corrent continu.1.5 Identifica els elements que componen inductor i induït.
1.6 Reconeix la funció del col·lector.1.7 Descriu la reacció de l’induït i els sistemes de compensació.1.8 Mesura la intensitat d’una arrencada amb reòstat.
1.9 Inverteix la polaritat dels debanats per comprovar la inversió del sentit de gir.1.10 Observa les mesures de seguretat adequades durant els assajos.
1.11 Interpreta les característiques mecàniques d’un motor de corrent conti-

nu.
1.12 Reconeix els paràmetres sobre els que cal incidir per variar la velocitat de 

motors de corrent continu.1.13 Col·labora amb l’equip de treball en la realització dels assajos, amb actitud 
responsable, respectuosa i tolerant.

2. Reconeix les característiques de les màquines rotatives de corrent altern realitzant càlculs i descrivint-ne la constitució i el funcionament.
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Criteris d’avaluació
2.1 Classifica les màquines rotatives de corrent altern.
2.2 Identifica els elements que constitueixen un motor d’inducció trifàsic.
2.3 Descriu el principi de funcionament de les màquines rotatives de corrent 

altern.
2.4 Interpreta plaques de característiques.
2.5 Descriu les connexions dels debanats relacionant-les amb la caixa de 

borns.2.6 Estableix la diferència de funcionament dels rotors de gàbia d’esquirol i 
bobinat.

2.7 Interpreta la característica mecànica d’un motor d’inducció.2.8 Consulta informació tècnica i comercial de diferents fabricants.2.9 Descriu el procediment a seguir per invertir el sentit de gir de motors 
d’inducció.

2.10 Reconeix els paràmetres sobre els que cal incidir per variar la velocitat 
dels motors de corrent altern.2.11 Calcula potències absorbides, intensitats nominals i lliscaments de mo-
tors de corrent altern a partir de les característiques descrites en la documentació tècnica.2.12 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

3. Reconeix les característiques dels transformadors realitzant assaigs i càlculs 
i descrivint-ne la constitució i el funcionament.

Criteris d’avaluació3.1 Descriu els circuits elèctric i magnètic del transformador monofàsic.
3.2 Descriu el principi de funcionament dels transformadors.3.3 Identifica les magnituds nominals a la placa de característiques.3.4 Realitza l’assaig en buit per determinar la relació de transformació i les pèrdues en el ferro.3.5 Realitza l’assaig en curtcircuit per determinar la impedància de curtcircuit i les pèrdues en el coure.
3.6 Connecta adequadament els aparells de mesura en els assajos.3.7 Observa les mesures de seguretat adequades durant els assajos.
3.8 Calcula el rendiment del transformador assajat.3.9 Reconeix i utilitza les relacions fonamentals dels transformadors.3.10 Dedueix les conseqüències d’un accident de curtcircuit.3.11 Identifica el grup de connexió amb l’esquema de connexions d’un trans-

formador trifàsic.
3.12 Descriu les condicions d’acoblament dels transformadors.3.13 Col·labora amb l’equip de treball en la realització dels assajos, amb una 

actitud responsable, respectuosa i tolerant.

Continguts1. Màquines de corrent continu:
1.1 Constitució de la màquina de corrent continu.1.2 Principi de funcionament com a generador.1.3 Reacció de l’induït.1.4 Tipus d’excitació.1.5 Principi de funcionament com a motor.1.6 Parell motor.
1.7 Característiques mecàniques.1.8 Regulació de velocitat.1.9 Inversió del sentit de gir.1.10 Designació de borns.1.11 Placa de característiques.
1.12 Esquemes bàsics de connexió de motors de corrent continu.
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1.13 Mesures de seguretat en la realització d’assajos de màquines de corrent 
continu.2. Màquines rotatives de corrent altern:2.1 Tipus i utilitat dels alternadors.

2.2 Constitució de l’alternador trifàsic.2.3 Principi de funcionament de l’alternador trifàsic.
2.4 Constitució i tipus de motors asíncrons trifàsics.2.5 Principi de funcionament del motor asíncron trifàsic: camp giratori, velocitat 

de sincronisme, velocitat del rotor, lliscament.2.6 Paràmetres que determinen la velocitat dels motors d’inducció.
2.7 Característica mecànica.2.8 Sistemes d’arrencada.2.9 Inversió del sentit de gir.2.10 Plaques de característiques dels motors de corrent altern.2.11 Motors monofàsics.2.12 Càlculs: potències absorbides, intensitats i lliscaments.3. Transformadors:3.1 Principi de funcionament.
3.2 El transformador monofàsic.
3.3 Assajos en buit i en curtcircuit.3.4 Caiguda de tensió.
3.5 Rendiment.
3.6 L’autotransformador.
3.7 El transformador trifàsic.
3.8 Grups de connexió.
3.9 Acoblament en paral·lel.3.10 Mesures de seguretat en la realització d’assajos de transformadors.

UF 4: seguretat en les instal·lacions electrotècniques
Durada: 22 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Reconeix els riscos i efectes de l’electricitat, relacionant-los amb els dispo-
sitiusde protecció que s’han d’emprar i amb els càlculs d’instal·lacions.

Criteris d’avaluació1.1 Utilitza el REBT i la normativa de seguretat davant el risc elèctric.1.2 Reconeix els inconvenients de l’efecte tèrmic de l’electricitat.1.3 Identifica els riscos de xoc elèctric en les persones i els seus efectes fisio-lògics, així com els factors relacionats.
1.4 Identifica els riscos d’incendi per escalfament.1.5 Reconeix els tipus d’accidents elèctrics.1.6 Reconeix els riscos derivats de l’ús d’instal·lacions elèctriques.1.7 Elabora instruccions d’utilització de les aules-taller tenint en compte la normativa en matèria de seguretat elèctrica.1.8 Interpreta les cinc regles d’or per a la realització de treballs sense tensió.
1.9 Calcula la secció dels conductors d’una instal·lació, considerant les pres-cripcions reglamentàries.
1.10 Identifica les proteccions necessàries d’una instal·lació contra sobreinten-

sitats i sobretensions.
1.11 Identifica els sistemes de protecció contra contactes directes i indirec-

tes.1.12 Valora la importància del compliment de la normativa en matèria de seguretat elèctrica.
Continguts1. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques:
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1.1 Efectes de l’electricitat en les persones.
1.2 Efectes de l’electricitat en els materials.
1.3 factors que condicionen els efectes.1.4 El Reglament electrotècnic per a baixa tensió i la seguretat en instal·lacions elèctriques.
1.5 Càlcul de seccions dels conductors d’una instal·lació tenint en compte 

l’escalfament.1.6 Caiguda de tensió en línies elèctriques.
1.7 Càlcul de la secció dels conductors d’una instal·lació tenint en compte la caiguda de tensió.1.8 Risc en l’ús d’instal·lacions electrotècniques.1.9 Riscos en els treballs elèctrics en baixa tensió. Normativa de seguretat davant el risc elèctric.1.10 Importància del compliment de la normativa en matèria de seguretat elèctrica.1.11 Proteccions en instal·lacions electrotècniques i màquines.1.12 Aïllament dels receptors.1.13 Protecció dels embolcalls.1.14 Protecció contra sobreintensitats.1.15 Protecció contra sobretensions.1.16 Accidents elèctrics.
1.17 Contactes directes.
1.18 Contactes indirectes.1.19 Esquemes de neutre. Normativa.

MòDUL PROFESSIONAL 11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: incorporació al treball. 66 horesUF 2: prevenció de riscos laborals. 33 hores
UF 1: incorporació al treball
Durada: 66 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Selecciona oportunitats d’ocupació, identificant les diferents possibilitats d’inserció i les alternatives d’aprenentatge al llarg de la vida.
Criteris d’avaluació1.1 Valora la importància de la formació permanent com a factor clau per a l’ocupabilitat i l’adaptació a les exigències del procés productiu.
1.2 Identifica els itineraris formatius i professionals relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.
1.3 Determina les aptituds i actituds requerides per a l’activitat professional 

relacionada amb el perfil del títol.
1.4 Identifica els principals jaciments d’ocupació i d’inserció laboral per al tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques1.5 Determina les tècniques utilitzades en el procés de recerca d’ocupació.1.6 Preveu les alternatives d’autoocupació als sectors professionals relacionats 

amb el títol.1.7 Realitza la valoració de la personalitat, aspiracions, actituds i formació pròpies per prendre decisions.
2. Aplica les estratègies del treball en equip valorant-ne l’eficàcia i l’eficiència per assolir els objectius de l’organització.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49086Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Criteris d’avaluació2.1 Valora els avantatges del treball en equip en situacions de treball relacionades amb el perfil de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.
2.2 Identifica els equips de treball que es poden constituir en una situació real 

de treball.2.3 Determina les característiques de l’equip de treball eficaç davant els equips ineficaços.2.4 Valora positivament l’existència necessària de diversitat de rols i opinions 
assumits pels membres d’un equip.2.5 Reconeix la possible existència de conflicte entre els membres d’un grup com un aspecte característic de les organitzacions.

2.6 Identifica els tipus de conflictes i les seves fonts.
2.7 Determina procediments per resoldre conflictes.
2.8 Resol els conflictes presentats en un equip.2.9 Aplica habilitats comunicatives en el treball en equip.
3. Exerceix els drets i compleix les obligacions que es deriven de les relacions 

laborals, reconeixent-les en els diferents contractes de treball.

Criteris d’avaluació3.1 Identifica les característiques que defineixen dels nous entorns d’organit-zació del treball.
3.2 Identifica els conceptes bàsics del dret del treball.3.3 Distingeix els principals organismes que intervenen en la relació laboral.
3.4 Determina els drets i deures derivats de la relació laboral.3.5 Analitza el contracte de treball i les principals modalitats de contractació aplicables al sector industrial i al subsector de les instal·lacions elèctriques i auto-

màtiques.
3.6 Identifica les mesures de foment de la contractació per a determinats col-

lectius.3.7 Valora les mesures de foment del treball.
3.8 Identifica el temps de treball i les mesures per conciliar la vida laboral i 

familiar.
3.9 Identifica les causes i efectes de la modificació, suspensió i extinció de la 

relació laboral.3.10 Analitza el rebut de salaris i hi identifica els principals elements que l’integren.3.11 Analitza les diferents mesures de conflicte col·lectiu i els procediments 
de solució de conflictes.3.12 Determina els elements de la negociació a l’àmbit laboral.

3.13 Interpreta els elements bàsics d’un conveni col·lectiu aplicable a un sector professional relacionat amb el títol de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques i la seva incidència en les condicions de treball.
4. Determina l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social davant de les diferents contingències cobertes, identificant les diferents classes de prestacions.
Criteris d’avaluació4.1 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora 

de la qualitat de vida dels ciutadans.4.2 Enumera les diverses contingències que cobreix el sistema de Seguretat Social.4.3 Identifica els règims existents en el sistema de la Seguretat Social aplicable 
al sector industrial.4.4 Identifica les obligacions d’empresari i treballador dins del sistema de Seguretat Social.4.5 Identifica les bases de cotització d’un treballador i les quotes corresponents 
a treballador i empresari.4.6 Classifica les prestacions del sistema de Seguretat Social.
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4.7 Identifica els requisits de les prestacions.4.8 Determina possibles situacions legals d’atur.4.9 Reconeix la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat So-
cial.

Continguts1. Recerca activa d’ocupació:1.1 Valoració de la importància de la formació permanent per a la trajectòria laboral i professional del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàti-
ques.

1.2 Anàlisi dels interessos, aptituds i motivacions personals per a la carrera 
professional.1.3 Les capacitats clau del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i au-
tomàtiques.1.4 El sistema de qualificacions professionals. Les competències i les qualifi-cacions professionals del títol i de la família professional d’electricitat i electrònica. 
Requisits i tipus dels carnets d’instal·lador.1.5 Identificació d’itineraris formatius relacionats amb el títol. Titulacions i estudis en el sector de l’electricitat, l’electrònica i el manteniment industrial.

1.6 Definició i anàlisi del sector professional. Empreses industrials. Empreses elèctriques. Empreses de muntatge d’instal·lacions elèctriques i automàtiques. Empreses de manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.1.7 Jaciments d’ocupació en el sector de les instal·lacions elèctriques i auto-
màtiques.1.8 Procés de recerca d’ocupació en empreses del sector.1.9 Oportunitats d’aprenentatge i ocupació a Europa.1.10 Tècniques i instruments de recerca d’ocupació.

1.11 El procés de presa de decisions.1.12 Ofertes formatives adreçades a grups amb dificultats d’integració labo-
ral.1.13 Igualtat d’oportunitats entre homes i dones.1.14 Valoració de l’autoocupació com a alternativa per a la inserció laboral.1.15 Valoració dels coneixements i les competències obtingudes mitjançant la formació continguda en el títol.2. Gestió del conflicte i equips de treball:2.1 Valoració dels avantatges i inconvenients del treball d’equip per a la eficàcia de l’organització.2.2 Equips en el sector del manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques segons les funcions que exerceixen.

2.3 formes de participació en l’equip de treball.2.4 Conflicte: característiques, fonts i etapes.2.5 Mètodes per resoldre o suprimir el conflicte.2.6 Aplicació d’habilitats comunicatives en el treball en equip.3. Contractació:3.1 Avantatges i inconvenients de les noves formes d’organització: flexibilitat, 
beneficis socials, entre d’altres.3.2 El dret del treball: concepte i fonts.

3.3 Anàlisi de la relació laboral individual.
3.4 Drets i deures que es deriven de la relació laboral i la seva aplicació.
3.5 Determinació dels elements del contracte de treball, de les principals 

modalitats de contractació que s’apliquen en el sector industrial, especialment el subsector de les instal·lacions elèctriques i automàtiques i de les mesures de foment 
del treball.3.6 Les condicions de treball: temps de treball, conciliació laboral i familiar.

3.7 Interpretació del rebut del salari.3.8 Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.3.9 Organismes laborals. Sistemes d’assessorament dels treballadors respecte 
als seus drets i deures.
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3.10 Representació dels treballadors.3.11 El conveni col·lectiu com a fruit de la negociació col·lectiva.3.12 Anàlisi del conveni o convenis aplicables del treball de tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.4. Seguretat Social, ocupació i desocupació:4.1 Estructura del Sistema de la Seguretat Social. El règim general i el règim d’autònom.4.2 Determinació de les principals obligacions d’empresaris i treballadors en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.
4.3 Requisits de les prestacions.4.4 Situacions protegides en la protecció per desocupació.4.5 Identificació de la informació i els serveis de la plataforma de la Seguretat Social.

UF 2: prevenció de riscos laborals
Durada: 33 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Avalua els riscos derivats de l’activitat professional, analitzant les condicions 
de treball i els factors de risc presents en l’entorn laboral.

Criteris d’avaluació1.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats 
de l’empresa.

1.2 Relaciona les condicions laborals amb la salut del treballador o treballa-
dora.1.3 Classifica els factors de risc en l’activitat i els danys que se’n poden deri-
var.1.4 Identifica les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.

1.5 Determina l’avaluació de riscos en l’empresa.1.6 Determina les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.1.7 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència 
a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i automàtiques.

2. Participa en l’elaboració d’un pla de prevenció de riscos en una petita empresa, identificant les responsabilitats de tots els agents implicats.
Criteris d’avaluació2.1 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos 

laborals.2.2 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l’empresa, en 
funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos 
laborals.

2.3 Determina les formes de representació dels treballadors a l’empresa en matèria de prevenció de riscos.2.4 Identifica els organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos 
laborals.2.5 Valora la importància de l’existència d’un pla preventiu en l’empresa, que inclogui la seqüenciació d’actuacions que cal realitzar en cas d’emergència.2.6 Defineix el contingut del pla de prevenció en un centre de treball relaci-onat amb el sector professional del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques i 
automàtiques.2.7 Proposa millores en el pla d’emergència i evacuació de l’empresa.

Disposicions
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3. Aplica mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva, analitzant les situacions de risc en l’entorn laboral del tècnic o tècnica en instal·lacions elèctriques 
i automàtiques.

Criteris d’avaluació:3.1 Determina les tècniques de prevenció i de protecció individual i col·lectiva que s’han d’aplicar per evitar els danys en el seu origen i minimitzar-ne les conse-qüències en cas que siguin inevitables.3.2 Analitza el significat i l’abast dels diferents tipus de senyalització de se-guretat.3.3 Analitza els protocols d’actuació en cas d’emergència.3.4 Identifica les tècniques de classificació de ferits en cas d’emergència en què hi hagi víctimes de gravetat diversa.
3.5 Identifica els procediments d’atenció sanitària immediata.
3.6 Identifica la composició i l’ús de la farmaciola de l’empresa.3.7 Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut del treba-

llador o treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

Continguts1. Avaluació de riscos professionals:
1.1 L’avaluació de riscos en l’empresa com a element bàsic de l’activitat pre-

ventiva.
1.2 Importància de la cultura preventiva en totes les fases de l’activitat pro-

fessional.
1.3 Efectes de les condicions de treball sobre la salut. L’accident de treball, la 

malaltia professional i les malalties inespecífiques.
1.4 Risc professional. Anàlisi i classificació de factors de risc.1.5 Anàlisi de riscos relatius a les condicions de seguretat.
1.6 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ambientals.1.7 Anàlisi de riscos relatius a les condicions ergonòmiques i psicosocials.1.8 Riscos genèrics en el sector elèctric.1.9 Danys per a la salut ocasionats pels riscos.1.10 Determinació dels possibles danys a la salut dels treballadors que poden derivar-se de les situacions de risc detectades en el manteniment i muntatge d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, especialment la tetanització, les cremades, 

els cops i els talls.2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa:2.1 Determinació dels drets i deures en matèria de prevenció de riscos labo-
rals.2.2 Sistema de gestió de la prevenció a l’empresa.2.3 Organismes públics relacionats amb la prevenció de riscos laborals.2.4 Pla de la prevenció a l’empresa. Estructura. Accions preventives. Mesures 
específiques.2.5 Identificació de les responsabilitats en matèria de prevenció de riscos 
laborals.2.6 Determinació de la representació dels treballadors en matèria preventiva.2.7 Plans d’emergència i d’evacuació en entorns de treball.3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa:

3.1 Determinació de les mesures de prevenció i protecció individual i col-
lectiva.3.2 Interpretació de la senyalització de seguretat.3.3 Consignes d’actuació davant d’una situació d’emergència.3.4 Protocols d’actuació davant d’una situació d’emergència.

3.5 Identificació dels procediments d’atenció sanitària immediata.3.6 Primeres actuacions en emergències amb ferits.

Disposicions
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MòDUL PROFESSIONAL 12: EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignen
UF1: empresa i iniciativa emprenedora
Durada: 66 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els 
requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

Criteris d’avaluació:1.1 Identifica el concepte d’innovació i la seva relació amb el progrés de la societat i l’augment en el benestar dels individus.1.2 Analitza el concepte de cultura emprenedora i la seva importància com a font de creació d’ocupació i augment de benestar social.
1.3 Identifica la importància que la iniciativa individual, la creativitat, la for-mació i la col·laboració tenen en l’èxit de l’activitat emprenedora.1.4 Analitza la capacitat d’iniciativa en el treball d’una persona ocupada en una empresa de treballs de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques 

i automàtiques.1.5 Identifica les actuacions d’un empresari que s’iniciï en el sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, en el desenvolu-
pament de l’activitat emprenedora.1.6 Analitza el concepte de risc com a element inevitable de tota activitat 
emprenedora.1.7 Identifica els requisits i les actituds de la figura de l’empresari necessaris 
per desenvolupar l’activitat empresarial.1.8 Relaciona l’estratègia empresarial amb els objectius de l’empresa.1.9 Defineix una determinada idea de negoci del sector que ha de servir de punt de partida per elaborar un pla d’empresa i que ha de facilitar unes bones pràctiques 
empresarials.

2. Defineix l’oportunitat de creació d’una microempresa, valorant-ne l’impacte sobre l’entorn d’actuació i incorporant-hi valors ètics.
Criteris d’avaluació
2.1 Identifica les funcions de producció o prestació de serveis, financeres, 

socials, comercials i administratives d’una empresa.2.2 Interpreta el paper que té l’empresa en el sistema econòmic local.2.3 Especifica les característiques dels principals components de l’entorn general que envolta una microempresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.2.4 Analitza la influència de les relacions d’empreses del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques amb els principals integrants de l’entorn específic.2.5 Analitza els components de la cultura empresarial i imatge corporativa 
amb els objectius de l’empresa.2.6 Analitza el fenomen de la responsabilitat social de les empreses i la seva importància com a element de l’estratègia empresarial.

2.7 Determina els costos i els beneficis socials en empreses responsables, que conformen el balanç social de l’empresa.2.8 Identifica pràctiques que incorporen valors ètics i socials en empreses del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automà-
tiques.2.9 Determina la viabilitat econòmica i financera de una microempresa re-lacionada amb el del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
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2.10 Identifica els canals de suport i els recursos que l’Administració pública 
facilita a l’emprenedor o emprenedora.

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d’una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, se-leccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.
Criteris d’avaluació3.1 Analitza les formes jurídiques i organitzatives d’empresa més habituals.3.2 Especifica el grau de responsabilitat legal dels propietaris de l’empresa, en 

funció de la forma jurídica escollida.
3.3 Diferencia el tractament fiscal establert per a les diferents formes jurídiques 

de l’empresa.3.4 Analitza els tràmits exigits per la legislació vigent per constituir una em-
presa.3.5 Cerca els ajuts per crear empreses relacionades amb el muntatge i mante-niment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, disponibles a Catalunya i a la localitat de referència.

3.6 Inclou en el pla d’empresa tots els aspectes relatius a l’elecció de la forma jurídica, l’estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius, ajuts 
i subvencions.3.7 Identifica les vies d’assessorament i gestió administrativa externs existents a l’hora de posar en funcionament una microempresa.3.8 Valora la importància de la imatge corporativa de l’empresa i l’organització 
de la comunicació.

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d’una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i formalitzant-ne la 
documentació.

Criteris d’avaluació4.1 Analitza els components bàsics de la comptabilitat i les tècniques de registre 
de la informació comptable.4.2 Defineix les obligacions fiscals d’una microempresa relacionada amb el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.

4.3 Diferencia els tipus d’impostos en el calendari fiscal.
4.4 Identifica la documentació bàsica de caràcter comercial i comptable per a una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctri-ques i automàtiques, i els circuits que la documentació esmentada segueix dins 

l’empresa.4.5 Identifica els principals instruments de finançament bancari.4.6 Situa la documentació comptable i de finançament en el pla d’empresa.
Continguts1. Iniciativa emprenedora:1.1 Innovació i desenvolupament econòmic. Característiques principals de la innovació en l’activitat del sector de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques (materials, tecnologia, organització de la producció).1.2 Factors clau dels emprenedors: iniciativa, creativitat, formació.

1.3 L’actuació dels emprenedors com a empleats d’una empresa industrial o de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
1.4 L’actuació dels emprenedors com a empresaris d’una empresa industrial o de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
1.5 L’empresari. Actituds i requisits per a l’exercici de l’activitat empresarial.
1.6 Objectius personals versus objectius empresarials.1.7 El pla d’empresa i la idea de negoci en l’àmbit del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques: instal·lacions avançades en edificis (energia solar, automatització, seguretat, telecomunicacions). Instal·lacions d’estalvi energètic. Eliminació de residus i reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics.
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1.8 Les bones pràctiques empresarials.2. L’empresa i el seu entorn:2.1 Funcions bàsiques de l’empresa: de producció o prestació de serveis, finan-
ceres, socials, comercials i administratives.2.2 L’empresa com a sistema: recursos, objectius i mètodes de gestió.2.3 Components del macroentorn: factors politicolegals, econòmics, sociocul-turals, demogràfics i/o ambientals i tecnològics.2.4 Anàlisi del macroentorn d’una microempresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, especialment els 
factors polítics i socials.2.5 Components del microentorn: els clients, els proveïdors, els competidors, 
els productes o serveis substitutius i la societat.2.6 Anàlisi del microentorn d’una microempresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques, especialment els 
clients.2.7 Elements de la cultura empresarial i valors ètics dins l’empresa. Imatge 
corporativa.2.8 Relacions d’una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal-lacions elèctriques i automàtiques amb els agents socials.

2.9 La responsabilitat social de l’empresa.
2.10 Determinació de costos i beneficis socials de l’empresa responsable.2.11 Determinació de la viabilitat econòmica i financera d’una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques2.12 Generació d’idees de negoci.
2.13 Recerca i tractament d’informació en els processos de creació d’una microempresa de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i 

automàtiques. Ajuts i subvencions.
2.14 Instruments de suport de l’Administració pública a l’emprenedor o l’em-

prenedora.3. Creació i posada en funcionament de l’empresa:3.1 Tipus d’empresa més comuns del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques automàtiques. Empreses instal·ladores. Serveis de repa-
ració i manteniment.3.2 Organització de l’empresa: estructura interna. Organització de la comu-
nicació a l’empresa.3.3 Elecció de la forma jurídica i la seva incidència en la responsabilitat dels 
propietaris.3.4 La fiscalitat segons els tipus d’activitat i de forma jurídica.3.5 Tràmits administratius per a la constitució d’una empresa (microempresa) de muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques. Requisits legals específics de les empreses instal·ladores.3.6 Imatge corporativa de l’empresa: funcions i relació amb els objectius em-
presarials.3.7 Pla d’empresa: elecció de la forma jurídica, estudi de viabilitat econòmica i financera, tràmits administratius i gestió d’ajuts i subvencions d’una microempresa relacionada amb el muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i 
automàtiques.3.8 Organització i responsabilitat en l’establiment del pla d’empresa.4. Gestió empresarial:

4.1 Elements bàsics de la comptabilitat.4.2 Comptes anuals exigibles a una microempresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.4.3 Obligacions fiscals de les empreses: requisits i presentació de documents.4.4 Les formes de finançament d’una empresa.4.5 Tècniques bàsiques de gestió administrativa d’una empresa del sector del muntatge i manteniment d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
4.6 Documentació bàsica comercial i comptable, i connexió entre elles.

Disposicions



CVE-DOGC-A-12277080-2012

49093Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6234 – 17.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

MòDUL PROFESSIONAL 13: ANGLÈS TÈCNIC
Durada: 99 horesHores de lliure disposició: no se n’assignen.Unitats formatives que el componen:UF 1: anglès tècnic. 99 hores
UF 1: anglès tècnic
Durada: 99 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

1. Reconeix informació professional i quotidiana, de l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques, continguda en discursos orals emesos en llengua estàn-dard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos lingüístics corresponents.
Criteris d’avaluació1.1 Situa el missatge en el seu context.1.2 Identifica la idea principal del missatge.1.3 Reconeix la finalitat del missatge directe, telefònic o d’un altre mitjà au-

ditiu.1.4 Extreu informació específica en missatges relacionats amb aspectes usuals 
de la vida professional i quotidiana.1.5 Fa la seqüència dels elements constituents del missatge.1.6 Identifica les idees principals d’un discurs sobre temes coneguts de l’àmbit professional, transmesos pels mitjans de comunicació i emesos en llengua estàndard 
i articulats amb claredat.1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, 
sense entendre’n tots els elements.

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills de l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques, analitzant de manera com-prensiva els continguts.
Criteris d’avaluació2.1 Llegeix de manera comprensiva textos clars en llengua estàndard de l’àmbit 

professional.2.2 Interpreta el contingut global del missatge.2.3 Relaciona el text amb l’àmbit del sector professional a què es refereix.2.4 Identifica la terminologia tècnica utilitzada.2.5 Interpreta documents tècnics emprats en el sector professional.2.6 Tradueix textos de l’àmbit professional en llengua estàndard i usa material 
de suport quan cal.2.7 Interpreta el missatge rebut a través de mitjans diversos: correu postal, fax, correu electrònic, entre d’altres.2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics, i utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats habituals en les empreses de l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques, participant com a agent actiu 
en converses professionals.

Criteris d’avaluació3.1 Identifica i aplica els registres, directes, formals i/o informals, emprats en l’emissió del missatge.3.2 Comunica utilitzant fórmules, nexes d’unió i estratègies d’interacció.3.3 Utilitza normes de protocol en presentacions.
3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb el desenvolupament de la 

seva activitat diària.
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3.5 Fa servir correctament la terminologia tècnica usada habitualment en el 
desenvolupament de la seva professió.

3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.
3.7 Enumera les activitats bàsiques de la tasca professional.3.8 Descriu un procés de treball de la seva competència i en fa la seqüència 

corresponent.3.9 Justifica l’acceptació o la no-acceptació de propostes realitzades.3.10 Argumenta l’elecció d’una determinada opció o procediment de treball 
triat.3.11 Sol·licita la reformulació del discurs o una part quan cal.

3.12 Aplica fórmules d’interacció adients en situacions professionals estàn-
dard.

4. Elabora textos senzills en llengua estàndard, habituals en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques, utilitzant els registres adequats a cada 
situació.

Criteris d’avaluació
4.1 Redacta textos breus relacionats amb aspectes quotidians i/o professionals habituals al sector.4.2 Organitza la informació de manera coherent i cohesionada.
4.3 Redacta resums de textos relacionats amb l’àmbit professional.4.4 Fromalitza documentació específica de l’àmbit professional.4.5 Aplica les fórmules establertes i el vocabulari específic en formalitzar 

documents de l’àmbit professional.4.6 Resumeix, amb els recursos lingüístics propis, les idees principals d’in-
formacions donades.4.7 Aplica les fórmules tècniques i/o de cortesia pròpies del document que s’ha d’elaborar.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, seguint les convencions internacionals.
Criteris d’avaluació5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos del sector professional en l’ús de la llengua estrangera.
5.2 Descriu els protocols i normes de relació social propis del país.5.3 Identifica els valors i creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.
5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector en qualsevol 

tipus de text i/o conversa.
5.5 Aplica els protocols i normes de relació social propis del país on es parla la llengua estrangera.

Continguts1. Comprensió de missatges orals:1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, enregistrats.1.2 Terminologia específica utilitzada en l’àmbit de les instal·lacions elèctriques 
i automàtiques.

1.3 Idees principals i secundàries.1.4 Diferents accents de la llengua oral.2. Interpretació de missatges escrits:2.1 Comprensió de missatges, textos, manuals tècnics, articles bàsics profes-
sionals i quotidians.2.2 Suports convencionals: correu postal, fax, burofax, entre d’altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, etc.2.3 Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i auto-
màtiques. Idea principal i idees secundàries.
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3. Producció de missatges orals:3.1 Registres emprats en l’emissió de missatges orals. Terminologia específica de l’àmbit de les instal·lacions elèctriques i automàtiques.3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: suport, demostració de la com-
prensió, petició d’aclariment i altres.3.3 Sons i fonemes vocàlics i consonàntics. Combinacions i agrupacions.3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral.3.5 Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia i diferències de registre.

4. Emissió de textos escrits.4.1 Formalització de documents professionals bàsics del sector i de la vida 
quotidiana.4.2 Elaboració de textos senzills professionals del sector i quotidians.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.4.4 Registre.4.5 Selecció lèxica, selecció d’estructures sintàctiques, selecció de contingut 
rellevant.4.6 ús dels signes de puntuació.4.7 Coherència en el desenvolupament del text.5. Coneixement de l’entorn sociocultural i professional:5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països de llengua anglesa.5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions 
internacionals.5.3 ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un com-portament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l’empresa.5.4 Reconeixement de la llengua anglesa per aprofundir en coneixements que resultin d’interès al llarg de la vida personal i professional.
MòDUL PROFESSIONAL 14: SÍNTESI
Durada: 66 horesHores de lliure disposició: no se n’assignenUnitats formatives que el componen:UF 1: síntesi. 66 hores
UF 1: síntesi
Durada: 66 hores
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Concreta la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant 
les condicions i característiques d’aquestes.

Criteris d’avaluació
1.1 Identifica les especificacions del client.
1.2 Identifica l’ús, les condicions ambientals, les dimensions del lloc on es realitzen les instal·lacions i altres paràmetres que les defineixen.1.3 Classifica les instal·lacions d’acord amb la normativa vigent.1.4 Determina l’atribució professional necessària per realitzar les instal·la-

cions.
1.5 Relaciona les instal·lacions amb la normativa a aplicar en cada cas.
1.6 Identifica les especificacions de qualitat de la instal·lació.1.7 Determina el programari informàtic a utilitzar en cada cas.
2. Organitza l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinant-

ne el procés, les fases i les actuacions necessàries.
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Criteris d’avaluació
2.1 Determina les fases, el temps de cada fase i els mitjans necessaris per a l’elaboració de la memòria.
2.2 Estructura el document a partir dels objectius plantejats i les especifica-

cions donades.2.3 Recull i ordena les dades tècniques de les instal·lacions a realitzar.
2.4 Recopila la normativa que cal aplicar.2.5 Recull, de fabricants i/o distribuïdors, la informació tècnica i comercial necessària per al disseny de les instal·lacions.2.6 Recopila els impresos normalitzats requerits per a la legalització de les 

instal·lacions.2.7 Utilitza recursos bibliogràfics i informàtics en la recerca d’informació.
3. Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas.
Criteris d’avaluació3.1 Elabora una petita memòria descriptiva de les instal·lacions.3.2 Determina la previsió de càrregues atenent el REBT i les necessitats del 

client.3.3 Calcula les magnituds elèctriques necessàries per a les diferents instal·la-
cions.

3.4 Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra a partir 
dels càlculs i la normativa d’aplicació.3.5 Selecciona els materials, equips i dispositius adequats en funció dels càlculs realitzats, la normativa vigent i els requeriments del client.3.6 Descriu el procés de verificació de cadascuna de les instal·lacions seguint la normativa vigent.3.7 Dibuixa els esquemes i plànols utilitzant eines de suport informàtic.3.8 Formalitza els impresos oficials requerits a la MTD utilitzant eines de 
suport informàtic.

3.9 Descriu el procediment de posada en servei de la instal·lació de baixa 
tensió.3.10 Organitza el muntatge d’una de les instal·lacions a partir de la documen-tació tècnica elaborada i la corresponent als equips que hi intervenen, i realitza la 
previsió de materials, dispositius, elements auxiliars, equips i eines.3.11 Preveu la retirada selectiva dels residus generats.3.12 Determina les mesures de seguretat i protecció personal que s’han d’adoptar en el muntatge i manteniment de les instal·lacions.

3.13 Elabora el manual d’ús i manteniment de les instal·lacions.3.14 Confecciona el pressupost de les diferents instal·lacions utilitzant eines 
de suport informàtic.3.15 Mostra iniciativa i autonomia.

4. Presenta i defensa la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el proce-
diment establert.

Criteris d’avaluació4.1 Presenta el document de la memòria tècnica de les instal·lacions amb el format i els continguts establerts.4.2 Presenta el document amb estructura, ordre, pulcritud i correcció grama-
tical.4.3 Respecta el termini establert per a la presentació de la memòria.4.4 Defensa de manera entenedora i amb rigor tècnic la memòria presentada.4.5 Percep i respon de manera clara i concisa el que se li pregunta.4.6 Treu les conclusions necessàries i fa una autoavaluació del treball realit-zat.4.7 Mostra autosuficiència i seguretat.
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Continguts
Els determina el centre educatiu.

MòDUL PROFESSIONAL 15: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
Durada: 317 horesHores de lliure disposició: no se n’assignen
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionant-les amb les activitats que realitza.
Criteris d’avaluació1.1 Identifica les característiques generals de l’empresa, centre o servei i l’or-ganigrama i les funcions de cada àrea.
1.2 Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’ac-

tivitat.1.3 Identifica les competències dels llocs de treball en el desenvolupament de 
l’activitat.

1.4 Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d’usuaris i prove-ïdors.
1.5 Identifica les activitats de responsabilitat social de l’empresa, centre o 

servei cap a l’entorn.1.6 Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents 
en aquesta activitat.1.7 Relaciona avantatges i inconvenients de l’estructura de l’empresa, centre o servei, davant d’altres tipus d’organitzacions relacionades.

1.8 Identifica el conveni col·lectiu o el sistema de relacions laborals al qual 
s’acull l’empresa, centre o servei.1.9 Identifica els incentius laborals, les activitats d’integració o de formació i 
les mesures de conciliació en relació amb l’activitat.1.10 Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa, centre 
o servei.1.11 Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen.

2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional 
d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts 
pel centre de treball.

Criteris d’avaluació2.1 Compleix l’horari establert.2.2 Mostra una presentació personal adequada.2.3 És responsable en l’execució de les tasques assignades.2.4 S’adapta als canvis de les tasques assignades.2.5 Manifesta iniciativa en la resolució de problemes.2.6 Valora la importància de la seva activitat professional.2.7 Manté organitzada la seva àrea de treball.2.8 Té cura dels materials, equips o eines que utilitza en la seva activitat.2.9 Manté una actitud clara de respecte al medi ambient.2.10 Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa.
2.11 Es coordina amb els membres del seu equip de treball.

3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts 
pel centre de treball.

Criteris d’avaluació3.1 Executa les tasques segons els procediments establerts.
3.2 Identifica les característiques particulars dels mitjans de producció, equips 

i eines.
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3.3 Aplica les normes de prevenció de riscos laborals en l’activitat professio-
nal.3.4 Fa servir els equips de protecció individual segons els riscos de l’activitat 
professional i les normes establertes pel centre de treball.

3.5 Aplica les normes internes i externes vinculades a l’activitat.3.6 Obté la informació i els mitjans necessaris per realitzar l’activitat assig-
nada.3.7 Interpreta i expressa la informació amb la terminologia o simbologia i els 
mitjans propis de l’activitat.3.8 Detecta anomalies o desviacions en l’àmbit de l’activitat assignada, n’iden-tifica les causes i hi proposa possibles solucions.
Activitats formatives de referència1. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment de xarxes de dis-
tribució de baixa tensió.1.1 Muntatge de suports.1.2 Muntatge de conductors aïllats sobre suports i/o façanes.

1.3 Empalmaments i connexions de conductors.1.4 Preparació i estesa de cables en rases.
1.5 Comprovació, ajust i correcció d’anomalies.2. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment de connexions de servei, instal·lacions d’enllaç, interiors en edificis destinats principalment a habi-tatges, edificis comercials, d’oficines o d’una o diverses indústries d’enllumenat exterior, solars fotovoltaiques, domòtiques i d’automatismes industrials.2.1 Muntatge de connexions de servei.2.2 Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductors.2.3 Muntatge de caixes generals de protecció.2.4 Muntatge de comptadors, interruptors generals de maniobra, fusibles i 

quadres de comandament i protecció de serveis comuns.
2.5 Instal·lació i connexió de la xarxa de terra.2.6 Muntatge de quadres o armaris.2.7 Muntatge de receptors i elements de maniobra.2.8 Verificació i comprovació d’instal·lacions.2.9 Localització i reparació d’avaries.2.10 Muntatge de suports d’enllumenat exterior, llums i equips auxiliars.2.11 Programació d’equips.2.12 Muntatge de suports, panells, sistemes d’emmagatzematge/acumulació, sistemes de suport i circuits i equips elèctrics i electrònics d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques.3. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.3.1 Muntatge d’elements d’instal·lacions de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i TV.3.2 Muntatge d’elements d’instal·lacions de telefonia interior.3.3 Muntatge d’elements d’instal·lacions de comunicació interior.3.4 Muntatge de canalitzacions i estesa i connexió de conductors.3.5 Verificació, comprovació i ajust d’instal·lacions.3.6 Localització i reparació d’avaries.4. Activitats formatives referents al muntatge i manteniment de màquines elèc-
triques rotatives i transformadors.4.1 Muntatge i connexió de transformadors monofàsics i trifàsics.4.2 Muntatge, connexió i acoblament de màquines elèctriques rotatives.4.3 Realització de proves normalitzades i ajustos.4.4 Localització i reparació d’avaries.
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6. Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu.
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Interpreta informació professional en llengua anglesa (manuals tècnics, ins-truccions, catàlegs de productes i/o serveis, articles tècnics, informes, normativa, entre d’altres), aplicant-la a les activitats professionals més habituals.
Criteris d’avaluació1.1 Aplica a situacions professionals la informació continguda en textos tècnics 

o normativa relacionats amb l’àmbit professional.1.2 Identifica i selecciona amb agilitat els continguts rellevants de novetats, 
articles, notícies, informes i normativa sobre diversos temes professionals.1.3 Analitza detalladament les informacions específiques seleccionades.1.4 Actua en conseqüència per donar resposta als missatges tècnics rebuts a través de suports convencionals (correu postal, fax) o telemàtics (correu electrònic, web).1.5 Selecciona i extreu informació rellevant en llengua anglesa, segons pres-cripcions establertes, per elaborar en llengua pròpia comparatives, informes breus 
o extractes.1.6 Completa en llengua anglesa documentació i/o formularis del camp pro-fessional habituals.1.7 Utilitza suports de traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos.Aquest resultat d’aprenentatge s’ha d’aplicar almenys en un dels mòduls se-güents:

Automatismes industrials.Instal·lacions elèctriques interiors.
Instal·lacions de distribució.Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.Instal·lacions domòtiques.
Instal·lacions solars fotovoltaiques.Màquines elèctriques.Instal·lacions elèctriques especials.Electrònica.Electrotècnia.Síntesi.
7. Espais

Espai formatiu

Superfície m² Superfície m²
Grau d’ús(30 alumnes) (20 alumnes)

Aula polivalent 45 30 25%

Taller de sistemes automàtics 120 90 25%

Taller d’instal·lacions electro-tècniques 120 90 25%

Aula tècnica 60 40 25%

8. Professorat8.1 Professorat de centres educatius dependents del Departament d’Ense-nyamentL’atribució docent dels mòduls professionals que constitueixen els ensenyaments d’aquest cicle formatiu correspon als professors del cos de catedràtics d’ensenyament secundari, del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional, segons escaigui, de les especialitats establertes 
a continuació.Especialitats dels professors amb atribució docent en els mòduls professionals del cicle formatiu d’instal·lacions elèctriques i automàtiques:
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Mòdul professional Especialitat dels professors Cos

Automatismes industrials Instal·lacions electrotècniques Professors tècnics de formació professional
Electrònica Sistemes electrotècnics i auto-

màticsSistemes electrònics
Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari

Electrotècnia Sistemes electrotècnics i auto-
màticsSistemes electrònics

Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari
Instal·lacions elèctriques interiors Instal·lacions electrotècniques Professors tècnics de formació professional
Instal·lacions de distribució Sistemes electrotècnics i auto-

màtics
Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari

Infraestructures comunes de telecomu-nicació en habitatges i edificis Instal·lacions electrotècniquesEquips electrònics Professors tècnics de formació professional
Instal·lacions domòtiques Instal·lacions electrotècniquesEquips electrònics Professors tècnics de formació professional
Instal·lacions solars fotovoltaiques Sistemes electrotècnics i auto-

màticsSistemes electrònics
Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari

Màquines elèctriques Instal·lacions electrotècniques Professors tècnics de formació professional
Instal·lacions elèctriques especials Sistemes electrotècnicsInstal·lacions electrotècniques Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundariProfessors tècnics de formació professional
formació i orientació laboral formació i orientació laboral Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari
Empresa i iniciativa emprenedora formació i orientació laboral Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundari
Anglès tècnic Sistemes electrotècnics i auto-màtics*Sistemes electrònics *Instal·lacions electrotècniques *Equips electrònics *Anglès

Catedràtics d’ensenyament secundariProfessors d’ensenyament secundariProfessors tècnics de formació professional

*amb habilitació lingüística corresponent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència.

Síntesi: s’assigna a totes les especialitats amb atribució docent en el cicle forma-
tiu.

8.2 Titulacions equivalents a l’efecte de docència
Cos Especialitat dels professors Titulació
Professors d’ensenyament secundari formació i orientació laboral Diplomat o diplomada en ciències empresarials

Diplomat o diplomada en relacions laborals
Diplomat o diplomada en treball social
Diplomat o diplomada en educació socialDiplomat o diplomada en gestió i administració 
pública
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Cos Especialitat dels professors Titulació
Professors d’ensenyament secundari Sistemes electrònicsSistemes electrotècnics i auto-

màtics

Diplomat o diplomada en radiolectrònica navalEnginyer tècnic aeronàutic o enginyera tècnica aeronàutica, especialitat en aeronavegacióEnginyer tècnic o enginyera tècnica en informàtica 
de sistemesEnginyer tècnic o enginyera tècnica industrial, 
especialitat en electricitat, especialitat en elec-trònica industrialEnginyer tècnic o enginyera tècnica de telecomu-
nicacions, en totes les seves especialitats

8.3 Professorat de centres de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’Ensenyament
Mòduls professionals Titulació
ElectrònicaElectrotècnia
Instal·lacions de distribució
Instal·lacions solars fotovoltaiques
formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència

Automatismes industrialsInstal·lacions elèctriques interiors
Infraestructures comunes de telecomu-nicació en habitatges i edificisInstal·lacions domòtiquesMàquines elèctriquesInstal·lacions elèctriques especialsAnglès tècnic

Llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l’efecte de docènciaDiplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica o arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents

Síntesi: s’assigna a tot el professorat amb atribució docent en el cicle formatiu.
9. Convalidacions9.1 Convalidacions entre els crèdits i mòduls professionals del cicle formatiu d’equips i instal·lacions electrotècniques a l’empara de la LOGSE (Decret 368/1996, de 29 d’octubre) i els mòduls professionals del currículum que s’estableixen en 

aquest Decret

CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)
Crèdits Mòduls Mòduls professionals
Instal·lacions elèctriques d’enllaç i cen-
tres de transformació

Instal·lacions elèctriques d’enllaç i 
centres de transformació

Instal·lacions de distribució

Instal·lacions singulars en habitatges i 
edificis

Instal·lacions singulars en habitatges i 
edificis

Infraestructures comunes de teleco-municació en habitatges i edificis
Instal·lacions automatitzades en habitat-ges i edificis Instal·lacions automatitzades en habi-tatges i edificis Instal·lacions domòtiques
Manteniment de màquines elèctriques Manteniment de màquines elèctriques Màquines elèctriques
Electrotècnia Electrotècnia Electrotècnia
Instal·lacions elèctriques d’interior Instal·lacions elèctriques d’interior Instal·lacions elèctriques interiors
Automatismes i quadres elèctrics Automatismes i quadres elèctrics Automatismes industrials
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CFGM (LOGSE) CFGM (LOE)
Crèdits Mòduls Mòduls professionals
Administració, gestió o comercialitza-
ció en la petita empresa

Administració, gestió o comercialitza-
ció en la petita empresa

Empresa i iniciativa emprenedora

formació en centres de treball formació en centres de treball formació en centres de treball

9.2 Altres convalidacionsConvalidacions entre els crèdits del CFGM equips i instal·lacions electrotècni-ques LOGSE i les unitats formatives del currículum que s’estableixen en aquest 
Decret.

Crèdits del CFGM equips i instal·lacions electrotècniques Unitats formatives dels mòduls professionals del CFGM instal·lacions elèctriques 
i automàtiques

formació i orientació laboral Unitats formatives del mòdul formació i orientació laboral:UF 1: incorporació al treball
Síntesi Unitats formatives del mòdul de síntesi:UF 1: síntesi

9.3 Convalidacions amb matèries de batxillerat
Mòdul professional Matèria de batxillerat
Electrotècnia Electrotècnia

9.4 Convalidació del mòdul professional d’anglès tècnicEl mòdul professional d’anglès tècnic d’aquest cicle formatiu es convalida amb el mòdul professional d’anglès tècnic de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
10. Correspondències10.1 Correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals 

que formen el currículum d’aquest cicle formatiu per a la convalidació

Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals  de Catalunya Mòduls professionals
UC_2-0822-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria Automatismes industrialsInstal·lacions domòtiques
UC_2-0825-11_2: muntar i mantenir màquines elèctriques Màquines elèctriques
UC_2-0820-31_2: realitzar instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesUC_2-0820-32_2: supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’ha-bitatgesUC_2-0820-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesUC_2-0821-31_2: realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comer-
cials i/o industrialsUC_2-0821-32_2: supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’ofi-
cines, comercials i/o industrialsUC_2-0821-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa en 
instal·lacions d’oficines, comercials i/o industrials

Instal·lacions elèctriques interiors

UC_2-0823-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensióUC_2-0824-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa 
tensióUC_2-0836-11_2: muntar instal·lacions solars fotovoltaiques

Instal·lacions de distribució

UC_2-0837-11_2: mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques Instal·lacions solars fotovoltaiques
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Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals  de Catalunya Mòduls professionals
UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radi-odifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i video-porter)

Infraestructures comunes de teleco-municació en habitatges i edificis

10.2 Correspondència dels mòduls professionals que formen el currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a l’acreditació.

Mòduls professionals Unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals  de Catalunya.
Automatismes industrialsInstal·lacions domòtiques UC_2-0822-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’automatismes en l’entorn d’habitatges i petita indústria
Instal·lacions elèctriques interiors UC_2-0820-31_2: realitzar instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesUC_2-0820-32_2: supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’ha-bitatgesUC_2-0820-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa d’instal·lacions elèctriques d’edificis d’habitatgesUC_2-0821-31: realitzar instal·lacions elèctriques en edificis d’oficines, comercials 

i/o industrials
UC_2-0821-32_2. supervisar, controlar i mantenir instal·lacions en edificis d’ofi-
cines comercials i/o industrialsUC_2-0821-33_2: utilitzar i elaborar la documentació tècnica i administrativa en 
instal·lacions en edificis d’oficines, comercials i/o industrials

Instal·lacions de distribució UC_2-0823-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensióUC_2-0824-11_2: muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa 
tensió

Infraestructures comunes de telecomu-nicació en habitatges i edificis UC_2-0120-11_2: muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radi-odifusió sonora i TV en edificis o conjunts d’edificacions (antenes i via cable)UC_2-0121-11_2: muntar i mantenir instal·lacions d’accés al sevei de telefonia dispo-nible al públic i instal·lacions de control d’accés (telefonia interior i videoporter)
Instal·lacions solars fotovoltaiques UC_2-0836-11_2: muntar instal·lacions solars fotovoltaiquesUC_2-0837-11_2: mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques
Màquines elèctriques UC_2-0825-11_2: muntar i mantenir màquines elèctriques
(12.277.080)

Disposicions


	01_Annexos
	02_Articulo
	03_Portada_Annex_03_PFI
	04_Auxiliardemuntatgesdinstallacionselectrotecniquesenedificis_prof
	05_Portada_annex_04_CFGM
	06_DOGC_T_instal_electriques_automatiques-comprimido

