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Resum 
Els Programes de Formació i Inserció (PFI) són uns estudis que van dirigits a joves entre 16 i 21 

anys, els quals per circumstàncies diverses no han obtingut el títol de l’educació Secundària 

Obligatòria (ESO).  És per això,  que aquest alumnat en la majoria dels casos afronta aquests 

estudis amb un nivell d’autoestima molt baix i per tant amb un grau de desmotivació 

important. Per tal d’augmentar la motivació d’aquests alumnes, en el present treball es pretén 

introduir un canvi metodològic en un grup de PFI d’Auxiliar de muntatge i manteniment 

d’equips informàtics d’un institut de Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu s’ha realitzat 

una recerca d’informació sobre metodologies actives, s’ha dissenyat una activitat PBL (Project 

Based Learning), s’ha aplicat a l’aula i s’han analitzat els resultats obtinguts. Aquests resultats 

han estat satisfactoris, ja que hem analitzat una sèrie d’indicadors que avalen la literatura 

existent sobre els avantatges d’aquesta metodologia. L’absentisme en l’alumnat durant el 

desenvolupament del PBL ha disminuït, l’actitud ha millorat de manera general, així com 

també els resultats acadèmics obtinguts, comparats amb el període previ a aquesta activitat. 

L’enquesta de satisfacció realitzada a l’alumnat sobre el projecte ha donat també resultats 

molt positius. Per altra banda, s’han de millorar aspectes com el treball en equip, la planificació 

del temps en les activitats, així com definir amb màxima claredat les tasques a desenvolupar.   

Paraules Clau:  Programes de Formació i inserció, Aprenentatge Basat en Projectes, ABP, 
metodologies actives, fracàs escolar, motivació. 
 

Resumen  
Los Programas de Formación e Inserción (PFI) son unos estudios que van dirigidos a jóvenes 

entre 16 y 21 años, que por circunstancias diversas no han obtenido el título de la educación 

secundaria obligatoria (ESO). Por este motivo, este alumnado en la mayoría de los casos 

afronta estos estudios con un nivel de autoestima muy bajo y por lo tanto con un grado de 

desmotivación importante. Con el fin de aumentar la motivación de estos alumnos, en el 

presente trabajo se pretende introducir un cambio metodológico en un grupo de PFI de 

Auxiliar de montaje y mantenimiento de equipos informáticos de un instituto de Barcelona. 

Para conseguir este objetivo se ha realizado una búsqueda de información sobre metodologías 

activas, se ha diseñado una actividad PBL (Project Based Learning), se ha aplicado en el aula y 

se han analizado los resultados obtenidos. Estos resultados han sido satisfactorios, ya que se 

ha analizado una serie de indicadores que avalan la literatura existente sobre las ventajas de 

esta metodología. Destacar que el absentismo durante el desarrollo del PBL ha disminuido 

ligeramente, la actitud y la predisposición del alumnado han mejorado de manera general, así 

como los resultados académicos obtenidos, comparados con el período previo a esta actividad. 

La encuesta de satisfacción realizada al alumnado sobre el proyecto han dado también 

resultados muy positivos. Por otro lado se deben mejorar aspectos como el trabajo en equipo, 

la planificación del tiempo en las actividades, así como definir con máxima claridad las tareas a 

desarrollar. 

Palabras clave:  Programas de Formación e Inserción, Aprendizaje Basado en Proyectos, ABP, 
metodologías activas, fracaso escolar, motivación. 
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Abstract 
Basic VET Programmes are studies aimed at young people between 16 and 21 years old, who 

due to various circumstances have not obtained the compulsory secondary education 

certificate (ESO). For this reason, these students in most cases face these studies with a very 

low level of self-esteem and therefore with a significant degree of demotivation. In order to 

increase the motivation of these students, in the present work it is intended to introduce a 

methodological change in a group of Basic VET Programmes of Assistant of assembly and 

maintenance of computer equipment of an institute located in Barcelona. To achieve this goal, 

a search has been made for information on active methodologies, a PBL (Project Based 

Learning) activity has been designed, it has been applied in the classroom and the results 

obtained have been analyzed. These results have been satisfactory, as a number of indicators 

have been analyzed to support the existing literature on the advantages of this methodology. 

Absenteeism during the development of the PBL decreased slightly, the attitude improved of 

general way, as well as the obtained academic results, compared with the period previous to 

this activity. The students gave their opinion about the project through a survey, with a value 

obtained very positive. On the other hand, other aspects have been detected that need to be 

improved, such as teamwork, time planning in activities, as well as to define with maximum 

clarity some of the tasks to be developed. 

Key words:  Basic VET, Project Based Learning, PBL, active methodologies , school failure, 
motivation. 
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1. INTRODUCCIÓ / CONTEXT 

La meva proposta és la introducció de metodologies actives com el PBL (Project Based 

Learning) en els estudis de PFI (Programes de Formació i Inserció), concretament al curs 

d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. La  idea principal es introduir una 

dosi de motivació extra per aquest perfil d’alumnat amb alt risc d’abandonament escolar. Per 

tant, els vull apropar a escenaris del món real i que comencin a desenvolupar-se, per tal de 

preparar-los pel que es trobaran en un futur a la indústria. A nivell general la proposta serà la 

següent: 

✔ Primerament es proposarà un escenari, en la qual la direcció d’un hospital demanda 

una solució per a la instal·lació d’una infraestructura de xarxa per ampliar els seus 

recursos informàtics, donada la crisi sanitària actual. 

✔ El següent pas serà recollir informació dels materials necessaris per realitzar la 

maqueta d’aquesta infraestructura que s’implementarà a l’aula. 

✔ Posteriorment es realitzarà l’elaboració de pressupost, topologia física i lògica de la 

xarxa amb la distribució d’ordinadors. 

✔ Finalment es farà la maqueta amb la fabricació d’un armari de comunicació i la 

instal·lació de la infraestructura de xarxes i ordinadors corresponents. 

L’objectiu en finalitzar és que l’alumne aprengui a: 

✔ Treballar de manera autònoma i en grup sabent diferenciar quan i com treballar en 

cada moment. 

✔ Aplicar de manera conjunta i amb un escenari real els coneixements dels diferents 

mòduls professionals treballats durant el curs. 

✔ Identificar els elements necessaris per al desenvolupament del projecte. 

✔ Instal·lar i configurar els diferents elements que intervenen en una infraestructura de 

xarxa. 

A continuació explicaré l’estructura en la que està dividida aquest document: 

1. Introducció: En aquest apartat es farà una descripció general de la proposta del treball, 

així com els objectius que volem que l’alumnat assoleixi en finalitzar l’activitat 

proposada. 

 

2. Problema o Proposta de millora: Aquí explicarem què són els PFI, com s’estructuren i 

quines són les seves modalitats. Donada la relació dels PFI amb el fracàs escolar també 

s’explica la situació actual al nostre país sobre aquesta qüestió. Finalment es fa menció 

al perfil professional, les competències i l’entorn professional del PFI d’Auxiliar de 

muntatge i manteniment d’equips informàtics. 

 

3. Objectius del treball: A continuació es plantegen els objectius generals de la proposta 

del treball.  

 

4. Estat de l’art i Justificació del treball: En aquest apartat es fa una introducció sobre què 

és l’aprenentatge basat en projectes (PBL) i de la necessitat d’introduir la motivació en 
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el perfil d’alumnat de PFI. També s’analitza quines dificultats en podem trobar a l’hora 

d’aplicar un PBL i quines pautes hauríem de seguir per començar amb aquesta 

metodologia. Finalment es parla de com s’hauria de planifica i avaluar una activitat 

PBL. 

 

5. Metodologia de treball: Aquí s’explica breument quin és el mètode emprat per al 

desenvolupament d’aquest treball. 

 

6. Desenvolupament del treball: Tot seguit, en aquest apartat, es comença el disseny de 

l’activitat PBL, establint el context amb els mòduls que integraran el PBL, així com la 

planificació, objectius d’aprenentatge, enunciat, activitats a realitzar i finalment com 

s’avaluarà l’activitat 

 

7. Avaluació o Resultats obtinguts: Aquí avaluarem els resultats obtinguts després de 

l’aplicació del PBL a l’aula. 

 

8. Conclusions i treball futur: Finalment es trauran conclusions depenent dels resultats 

obtinguts i es faran les reflexions oportunes per tal de millorar en un futur els resultats 

obtinguts. 

2. PROBLEMA O PROPOSTA DE MILLORA 

Aquest és el meu segon curs treballant com a docent dels estudis de PFI d’Auxiliar de 

muntatge i manteniment d’equips informàtics en un institut públic de Barcelona, per tant 

considero oportú d’introduir metodologies actives adients per tal de treure el màxim profit a 

aquest perfil d’alumnat. A continuació ens posarem en context per tal de conèixer amb més 

profunditat aquest estudis, així com la situació actual del fracàs escolar prematur què tant 

relacionat està amb el perfil d’alumnat de PFI. 

2.1 Què són els PFI?
1
 

Els PFI són programes de formació professional de nivell 1, són programes no reglats però sí 

regulats, que deriven dels antics Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Els PFI 

són voluntaris i estan adreçats a aquells joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat  i 

com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària 

obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no 

segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 

Aquests programes tenen com a finalitat proporcionar a aquests joves la possibilitat 

d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. 

Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb 

millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradera. Tenen una durada total de 

1.000 hores, un curs acadèmic.  

                                                           
1 Font d’informació, què són, objectius i famílies professionals del PFI: Web oficial de la 
Generalitat de Catalunya:   http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/PFI_CA.pdf 
 

http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/PFI_CA.pdf
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Els programes de formació i inserció s’estructuren en: 

✔ Mòduls de formació professional per l’assoliment de les competències 

professionals, que inclouen un mòdul de pràctica en alternança en centres de 

treball. 

✔ Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals 

bàsiques. 

✔ Accions de seguiment i orientació de l’alumne. 

Les modalitats que ofereixen els PFI són les següents: 

✔ Plans d’Iniciació Professional (PIP), què es realitzen en instituts de titularitat 

del Departament d’Educació i en centres docents privats i establiments de 

formació autoritzats. 

✔ Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre el 

Departament d’Educació i les administracions locals. 

✔ Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), realitzats en les 

instituts de titularitat del Departament d’Educació. 

Un cop superat el PFI tens accés a realitzar les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau 

Mitjà (CFGM). En el cas que la mitjana de la nota final sigui igual o superior a 5, sempre i quan 

no hagi cap nota en cap mòdul inferior a 4, els alumnes accediran directament al CFGM sense 

necessitat de fer la prova d’accés. 

2.2 Fracàs escolar 

L’existència dels PFI està molt lligada a l’abandonament escolar prematur (AEP). En aquest 

sentit, un dels principals objectius del Programes de Formació i Inserció és contribuir a 

disminuir aquest abandonament i aconseguir la continuïtat dels alumnes en el sistema 

educatiu, així com també una possible inserció al món laboral.  

Es parla de tres perspectives analítiques sobre el fracàs i l'abandonament escolars: la qual se 

centra en els problemes dels alumnes, preocupada per la distribució de les capacitats, la 

motivació i l'esforç; la qual se centra en factors socials o culturals, com característiques de les 

famílies, àrees desfavorides, etc., i la que se centra en el funcionament del sistema educatiu, 

especialment al voltant del dels centres i a l'estil didàctic dels professors (Marchesi, 2003) [1].  

També hi ha altre literatura científica que ha analitzat en profunditat els factors que estan 

relacionats amb l’AEP, com són els acadèmics i els no acadèmics. La hipòtesi inicial és que, si hi 

ha causes no acadèmiques, les solucions  deurien abordar-se des d’àmbits no acadèmics 

(European-Commission et., 2014) [2]. En aquest sentit podem estar tots d’acord que d’una 

manera clara l’abandonament escolar té més d’una vessant que no és l’estrictament 

acadèmica. Per tant el que ens interessa abordar des del punt docent són les mesures per 

ajudar a combatre aquest abandonament prematur. 

A continuació abordarem quina és la situació actual sobre l’abandonament escolar prematur, 

quina és la situació actual a Espanya i concretament a Catalunya sobre les taxes d’AEP.  
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IDESCAT (L’Institut d’Estadística de Catalunya) [3] i l’INE (El Instituto nacional de estadística) 

defineixen l’AEP com el percentatge de persones de 18 a 24 anys que no han completat 

l’educació secundària de segona etapa i no segueix cap tipus d’estudi-formació en les quatre 

setmanes anteriors a l’entrevista. [4] 

Segons dades de l’IDESCAT, l’Institut d’Estadística de Catalunya, al 2018 Espanya estava situada 

com el país de la Unió Europea amb la taxa més alta d’AEP (abandonament escolar prematur), 

amb una taxa del  17,9%. Les dades que ens proporciona IDESCAT respecte al 2019, denoten 

una lleugera disminució d’aquesta taxa que passa a ser del 17,3%, sent també el país de la 

Unió seguida de Malta, amb la taxa més alta d’AEP. Sembla ser que no arribaren a l’objectiu 

marcat per l’Estratègia Europa 2020, en la que marcaven un indicador que no superés el 10% a 

l’any 2020.  

Quan a la situació de Catalunya, des de 2009 fins a 2014 presentàvem una taxa similar i fins i 

tot alguns anys presentaven taxes per sobre de la mitjana espanyola. A partir de 2015 fins a dia 

d’avui la taxa a Catalunya s’ha mantingut més o menys un punt per sota de la mitjana 

espanyola, fet que denota una millora lleu, però a tenir en compte ja que la mitjana espanyola 

també ha anat millorant any rere any. Per tant, les dades d’Espanya són preocupants, però si 

prenem dades des del 2009 fins avui, observem que hem passat d’un 30,9% a un 17,3% al 

2019, dades que poden avalar que s’han estat prenent mesures per millorar aquesta situació, 

tot i que pot ser no han estat suficients. Podem veure aquestes dades a la taula 1. 

  

Taula 1. Taxes Abandonament Escolar Prematur. 

Abandonament escolar prematur. 

 Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea 

2020 17.4 .. .. .. 

2019 19.0 17.3 10.6 10.2 

2018 17.0 17.9 11.0 10.6 

2017 17.1 18.3 11.0 10.6 

2016 18.0 19.0 11.1 10.7 

2015 18.9 20.0 11.6 11.0 

2014 22.2 21.9(b) 11.8(b) 11.2(b) 

2013 24.7 23.6 12.8 11.9 

2012 24.2 24.7 13.8 12.7 

2011 26,2 26.3 14.6 13.4 

2010 28.9 28.2 15.4 13.9 

2009 31.9 30.9 15.8 14.2 

     

 

 (b) Ruptura en la sèrie temporal 

(..) Dada confidencial, amb baixa taxa fiabilitat o no disponible 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació d’IDESCAT 
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Per tant, analitzant aquestes dades, tot i que hi ha una millora considerable  en els darrers 

anys, encara estem lluny de la mitjana de la Unió Europea. És per això que és necessari la 

introducció de metodologies actives per contribuir a augmentar la motivació dels alumnes i 

com a conseqüència disminuir l’abandonament  escolar prematur. 

3 OBJECTIUS DEL TREBALL / HIPÒTESI DE RECERCA 

L’objectiu del treball és poder introduir un canvi metodològic en el procés d’ensenyament 

aprenentatge amb la finalitat  de motivar a l’alumnat  que fan els estudis de PFI, i que els 

permeti aprendre d’una manera diferent, a prendre des d’un punt de vista més proper al món 

real laboral.  

Com he explicat a l’apartat 2.1 l’alumnat que cursa aquests estudis són joves que, per motius 

diversos, no han estat graduats en ESO i per tant venen amb un nivell d’autoestima molt baix. 

Per tant és necessari introduir estratègies i metodologies per intentar augmentar aquesta 

autoestima i aquesta motivació, per tal que continuïn estudiant i es puguin desenvolupar en un 

futur de la millor manera possible.  

Un cop dissenyada i aplicada aquesta metodologia innovadora de treball col·laboratiu, 

s’analitzarà el resultat recollint indicadors que ens permetin valorar com a estat el seu 

funcionament i si hem aconseguit motivar a l’alumnat. 

3.1 Perfil professional PFI: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. 

Dissenyarem i aplicarem el PBL al PFI “Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 

informàtics”   

3.1.1 Competències generals2  

La competència general d’aquest perfil consisteix a realitzar operacions auxiliars de muntatge i 

manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, 

operant amb la qualitat indicada i actuant en condicions de seguretat i de protecció ambiental 

amb responsabilitat i iniciativa personal. 

3.1.2 Entorn professional 

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte d’altri en empreses dedicades a la 

comercialització, muntatge, manteniment i reparació de sistemes microinformàtics i en 

empreses que utilitzin sistemes informàtics, per a la seva gestió. 

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: 

 Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics. 

 Ajudant de manteniment de sistemes informàtics. 

 Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics. 

 Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades. 

 Muntador de components en plaques de circuit imprès. 

 

                                                           
2
 http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/pfi/curriculum/ 
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4 ESTAT DE L’ART I JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL 

Les metodologies actives [5] són estratègies que promouen el pensament crític, així com 

també promouen l’eficàcia de l’assertivitat en la comunicació dels alumnes, ja que s’utilitzen 

diferents mecanismes participatius. També és important destacar el fòrum presencial, com a 

eina estratègica integrada en les metodologies actives, el qual ajuda al creixement personal, i 

activa la participació dels alumnes en l’àmbit individual, grupal i social buscant potenciar en 

ells les seves habilitats cognitives i expressives. Les metodologies actives, des de la visió 

pedagògica tenen els seus arrels en la pedagogia crítica així com en la teoria humanista, en la 

qual autors com Freire [6] ,  Dewey[7]  i altres han estat ambaixadors del desenvolupament 

potencial i integral del ésser humà.  

Autors com Pestalozzi, Fröebel i Dewey [8] ja utilitzaven el concepte de metodologia activa a 

principis del segle XX, per tant hi  ha un recorregut històric en l’educació que posa de manifest 

els beneficis d’aquest concepte d’educació [9]. Per tant, l’aplicació de les metodologies actives 

en processos d’ensenyament i aprenentatge ve donada per posar en valor els següents 

elements [10]: 

 El context: Aprenentatge en contextos reals  

 El treball en equip: Responsabilitat compartida, cooperació i autonomia dins del grup 

són punts claus. 

 La funcionalitat de l’aprenentatge: Els aprenentatges que es plantegen permeten als 

estudiants posar en funcionament habilitats de pensament d’ordre superior. 

 L’aprenentatge per descobriment: L’alumnat adopta un rol actiu construint el seu 

propi aprenentatge. 

Per tant resumint, els autors Ros, Alfageme i Vallejo (2008)[11] donen un nou punt de vista de 

l’ensenyament basat en aquests punts : 

 L’alumnat s’impliquen en el seu propi aprenentatge. 

 Les tasques estan orientades a contextos reals. 

 Predomina la qualitat de les activitats sobre la quantitat. 

 Diversitat de metodologia amb la interrelació, cooperació i participació de l’alumnat. 

Hi ha més estudis que avalen els bons resultats d’aquestes metodologies en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge, així com en el desenvolupament  personal i integral de 

l’alumnat (Maquilón, Sánchez i Cuesta (2016 )[12]. En aquesta línia Bietenbeck (2014) [13]  en 

el seu estudi diferencia l’impacte de les pràctiques docents tradicionals en tres figures 

fonamentals, que són el coneixement formal acumulat, la capacitat per a resoldre problemes 

rutinaris i la capacitat de raonament. L’autor conclou que les metodologies tradicionals tenen 

impacte en les dues primeres figures, i no tenen cap impacte en la capacitat de raonament dels 

alumnes.  

Amb tot això podem afirmar que la introducció de metodologies actives ens ajudaran a que els 

alumnes s’impliquin en el seu aprenentatge i per tant contribuirà a millorar els seus resultats 

acadèmics.   



  Víctor Navarro Gómez 

 

Disseny i aplicació d’activitats ABP/PBL en els estudis de PFI                                                               13 
 

4.1 L’Aprenentatge basat en Projectes  

En el nostre cas la metodologia amb la que desenvoluparem la nostra activitat a l’aula de PFI 

serà la de l’Aprenentatge Basat en Projectes. A continuació explicarem en que consisteix i  el 

per què hem escollit aquesta metodologia.  

Aquesta metodologia és un model educatiu en la qual l’alumnat desenvolupa de manera 

activa, planejant i avaluant processos relacionats amb el món real. Aquest mètode educatiu el 

que persegueix és que l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge [14] . 

El PBL consisteix en la realització d’un projecte que es desenvolupa de manera grupal 

adequant-lo als nivells de coneixement de l’estudiant, per tant és molt important que 

nosaltres els docents ens assegurem que els estudiants disposen de les eines, i lògicament els 

coneixements per desenvolupar-lo [15]. Aquesta metodologia es basa  en el constructivisme, 

una ideologia que De Diego Bravo (2012) [16] va definir com una ideologia que es basa en que 

la persona es un producte creat per l’ambient que l’envolta i a l’hora per les seves 

característiques internes. 

El PBL el que pretén és l’aplicació dels coneixements adquirits sobre una o diferents disciplines 

on l’alumnat haurà de posar en pràctica els coneixements teòrics per a resoldre diferents 

problemes reals [17]. D’aquesta manera l’alumnat desenvolupa un producte final en el qual 

identifica les necessitats, fa recerca d’informació, dissenya i finalment elabora un producte. 

Aquest és un dels motius principals pel que volem aplicar aquesta metodologia amb els 

nostres alumnes de PFI. Alumnat que per el seu perfil sempre ha estat en un paper passiu, amb 

una baixa autoestima i per tant desconeixedors del que realment poden arribar a assolir en 

l’àmbit acadèmic. Podem dir que amb aquest tipus d’activitats el procés en la seva totalitat és 

autèntic ja que els estudiants utilitzen les seves pròpies idees i les completen posant-les en 

pràctica [18]. A més a més hi ha altres estudis en els quals han trobat una relació positiva 

entre el PBL i la motivació autodeterminada en educació primària [19], en ciències socials 

[20], en contextos desfavorits [21] i a secundària [22]. 

Introduir una metodologia PBL comporta diferents aspectes que hem de tenir en compte: 

1. Canvi en el rol dels estudiants. Els alumnes passen a prendre un paper de 

protagonisme molt important sobre el seu aprenentatge. 

2. Canvi en el rol del professor. Passa a ser un guia, assessor en lloc de ser l’expert amb 

la màxima autoritat. 

3. L’ús de les TIC. Molt necessari avui dia en l’àmbit educatiu. 

4. Treball en grup. Els alumnes s’organitzen en grups de treball i assumeixen diferents 

rols de responsabilitat. 

5. Estimulació de les capacitats dels alumnes. Fomentar la recerca, emprenedoria, 

creativitat, diversitat i respecte per les opinions dels altres. 

Un cop coneixem aquests aspectes, seria interesant destacar els canvis de rols tant dels 

docents com dels estudiants, a l’hora del desenvolupament d’aquesta metodologia, com 

podem veure a la taula següent:  
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Taula 2. Rol del professor i de l’alumnat al PBL [23] 

ROL PROFESSORAT ROL ALUMNAT 

Dóna el protagonisme a l’alumne en la construcció del 
seu aprenentatge 

Assumir la seva responsabilitat davant l’aprenentatge. 

Té que ser conscient dels èxits que aconsegueixen els 
seus alumnes 

Treballar amb diferents grups gestionant els possibles 
conflictes que pugui  sorgir 

És un guia i facilitador del aprenentatge dels alumnes 
quan aquests els necessiten 

Tenir una actitud receptiva ca l’intercanvi d’idees amb 
els companys 

El paper principal és oferir als alumnes diferents 
oportunitats d’aprenentatge. 

Compartir informació i aprendre dels demés 

Ajuda als alumnes al pensament crític orientant les 
seves reflexions i formulant qüestions  importants. 

Ser autònom en l’aprenentatge (buscar informació, 
contrastar-la, aplicar-la, etc.) i saber demanar ajuda i 
orientació quan el necessiti. 

Realitzar sessions de tutoria amb els alumnes Disposar de les estratègies necessàries per planificar, 
controlar i avaluar els passos que porta a terme en el 
seu aprenentatge. 

  
  

 

Analitzant la taula 2 podem veure que la implementació d’aquesta estratègia d’aprenentatge 

als nostre alumnat de PFI ens ajudarà a que l’alumnat desenvolupi noves capacitats, que 

contribueixin en el seu procés de formació i estigui preparat per a que en un futur és pugui 

desenvolupar en la seva carrera professional. Per tant, el que ens interessa per als nostres 

estudiants de PFI és anar desenvolupant totes aquestes competències que fan que el seu grau 

de motivació es mantingui actiu i segueixin estudiant en les etapes posteriors als cicles 

formatius.  

4.1.2 Motivació. 

Donat el perfil d’alumnat de PFI és necessari buscar les seves motivacions al màxim. La 

diversitat del grup fa encara més necessària aquesta recerca per tal de cridar l’atenció dels 

joves amb l’objectiu que assoleixin les competències curriculars establertes. La motivació és 

important pels resultats que ofereix acadèmicament, però també és important pel valor 

intrínsec que té [24]. Amb altres paraules, si conduïm a l’alumne cap a una motivació 

autònoma en aquesta etapa primerenca de bon segur repercutirà en el desenvolupament de 

la seva educació en un futur. 

Per tant, és molt important conèixer La Teoria de l’Autodeterminació [25] que fa referència a 

l’estudi de la motivació humana i que ens diu que per assolir un estat de motivació intrínseca 

cap una activitat determinada, la persona ha de tenir cobertes tres necessitats psicològiques 

bàsiques, que són competència, autonomia i relació amb els altres.  
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A la següent figura podem veure un continu de la motivació humana: 

 

 

 

Figura  1. Continu de la motivació humana. Adaptat de Cook i Artino [26] 

       

A la figura anterior podem observar tres tipus de motivacions que van des de la No motivació 

(amotivació), passant per la motivació extrínseca fins arribar a la intrínseca. Dins de 

l’extrínseca la primera de les motivacions és la regulació externa, que  ve donada per 

l’obtenció d’una recompensa, premi i simplement per evitar un càstig. El segon tipus de 

motivació, la regulació introjectada, es genera per una sensació de culpa o vergonya, o 

contingències de autoestima. És a dir, per exemple un alumne de PFI fa un treball pel fet de no 

sentir-s culpable per no fer-los [27]. També tenim un tercer tipus de motivació extrínseca que 

és la regulació identificada [28], la qual ve donada per una causa, com per exemple si un 

alumne nostre estudia molt les assignatures generals de PFI, com la de “Entorn social i 

territorial” per tal de pujar la mitjana i així poder accedir a un Cicle Formatiu de Grau mitjà 

d’Informàtica. Per tant, no estudia per que li agrada molt aquesta i altres assignatures de 

caràcter general sinó per que li agrada molt la informàtica i vol accedirà al grau mitjà. L’últim 

tipus de motivació extrínseca és la regulació integrada [28], és el tipus més autònom i es tracta 

quan una persona actua en funció del que pensa i dels seu valors.  

Quan a la motivació intrínseca fa referència a un tipus de motivació que l’alumne ja té 

interioritzat l’interès pur, la curiositat, el desafiament i el plaer. 

Per tant el que volem treballar amb els nostres alumnes va encaminat cap a la motivació 

autònoma, tot i que hi ha diferents autors com Cook i Artino [26], Ryan i Deci [29], i Gnambs i 

Hanfstingl [30] que determinen la importància de les influències externes durant 

l’adolescència en el desenvolupament d’activitats que no són per si mateixes interessants. 

 

Amb tot això el que busquem amb els alumnes de PFI es el desenvolupament d’una activitat 

interessant en la qual es vagi despertant el grau de  motivació fins com a mínim arribar a una 

motivació extrínseca autònoma. Mitjançant una  activitat PBL amb totes els beneficis que ens 
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aportarà, com hem vist en apartats anteriors, volem aconseguir aquest grau de motivació 

autònoma dels nostres alumnes de PFI.  

 

4.1.3      Dificultats dels PBL. 

Aquesta metodologia és una de les més potents [31] per a desenvolupar reptes relacionats 

amb el món real. Els PBL ens ofereix [31] : 

 Més motivació i implicació en el seu procés d’aprenentatge. 

 Un entorn ideal per al desenvolupament d’habilitats com el treball en grup, 

autonomia, comunicació oral i escrita, etc.   

 Millors rendiments acadèmics.  

 

Un cop sabent aquestes avantatges, de manera generalitzada, que ens proporciona el PBL   a 

continuació analitzarem quines dificultats ens pot comportar al aplicar-lo als nostres alumnes 

de PFI [32]: 

 En primer lloc sabem que aquest alumnat espera que, nosaltres com a docents, els hi 

solucionem els seus dubtes a l’instant. Per la meva curta experiència, el que puc dir és 

que els hi costa dedicar una mica més de temps en pensar, analitzar, etc. Volen la 

solució de manera immediata. La distracció està present en el dia a dia de les seves 

vides a les aules i per tant els hem d’entrenar per a que comencin a pensar i així 

puguin arribar a solucionar petits problemes. 

 

 Una proposta de projecte poc definida [33] pot portar als alumnes a no saber cap a on 

han d’anar i crear un punt de desmotivació. He de ser molt curosos amb aquest punt i 

pot ser al definir un primer PBL podem cometre aquest error. 

 

 

 Altra dificultat que ens podem trobar és que l’estudiant no gestioni de manera eficaç 

els temps per el desenvolupament del projecte, i és per això que els hi hem de 

planificar de manera detallada les diferents tasques per poder finalitzar el projecte en 

el temps establert. 

 

 També ens podem trobar diferents problemes i conflictes dins dels grups de treball, 

conflictes que hem d’intentar solucionar el més aviat possible i de la manera més 

amistosa. D’aquí la importància de la creació homogènia dels grups i crear unes 

polítiques de grup i uns rols de responsabilitat. És important destacar que donada les 

diverses circumstàncies personals i socials d’aquests alumnes hi ha un nombre 

important d’absències i no sempre provocades per la desmotivació. Aquestes 

absències poden dificultar el desenvolupament correcte del projecte. 

 

 

 Un punt de dificultat també és, depenent del nombre d’alumnat que tenim, és fer el 

seguiment de tots els membres del grup per tal de veure la participació íntegra dins 
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del projecte. Per tant, l’avaluació dels alumnes pot ser una dificultat important a l’hora 

de ser el més objectiu possible amb aquest procés d’avaluació. En aquest sentit la 

interdependència positiva i la exigibilitat individual juguen un paper molt important. 

 
 

 Per finalitzar, una dificultat a tenir en compte és el pressupost i els espais disponibles 

per a desenvolupar el projecte. Depenent de la família professional en la que es 

desenvolupi pot ser es necessitarà una infraestructura adequada i un pressupost 

adequat per al material necessari. 

 

Tot i que algunes d’aquestes dificultats no sempre les podrem solucionar totalment, sí 

que considero que podrem minimitzar-les. Per exemple, quant al seguiment del grup, 

en el nostre cas tenim 12 alumnes a l’aula i en les hores destinades al projecte 

disposem de dos docents, per tant a priori ens serà més fàcil intentar reduir aquesta 

dificultat en aquest aspecte. Respecte als conflictes que puguin haver-hi, hem d’estar 

molt atents, ja que és un aspecte que sempre pot sorgir, amb la qual cosa hem 

d’emprar les eines necessàries per evitar-los o solucionar-los el més aviat possible. 

Finalment amb referència al pressupost i espais disponibles hem de pensar sempre en 

dissenyar una activitat acord amb el que disposem, ja que sinó l’activitat podria assolir 

un desenllaç no desitjable. 

4.1.4 Com començar? 

El PBL cada vegada està més present en els nostres centres educatius, i un dels motius és els 

casos d’èxits derivats de la seva aplicació i integració en molts nivells d’ensenyament. Altres 

dels motius és el desenvolupament de capacitats claus con l’autonomia, creativitat, treball en 

grup, etc.).  

Primerament hem d’identificar què és el que no hem de fer a l’hora de començar amb una 

activitat PBL. Valero i Garcia (2011) [34] identifiquen quatre errors habituals que hem d’evitar 

a l’hora d’aplicar un PBL i els cinc factors claus per a l’èxit. Els podem veure en les següent 

taules: 

 

Taula 3. Errors habituals en l'aplicació d'un PBL [34] 

ERRORS HABITUALS 

1. Assignar un baix pes al projecte en la qualificació de l’assignatura 

2. No realitzar un seguiment del treball dels estudiants 

3. Mantenir un examen final tradicional 

4. Assignar un pes a la nota a cada lliurament 
 

Font: Adaptada de Valero i Garcia  

 

 

A continuació farem un petit anàlisi de cadascun d’aquests quatre punts de la taula anterior: 
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1. Si donem un pes baix al treball pot ser els alumnes no se’l prenguin en serio i segurament els 

resultats seran negatius. 

2. El fet de no realitzar un seguiment durant tot el projecte pot derivar que no s’organitzin 

correctament i pot ser no el desenvolupin a temps. 

3. Si donem un pes al projecte adequat, els nostres alumnes s’esforçaran i es dedicaran més al 

projecte. El fet de mantenir un examen tradicional els hi farà no dedicar el temps necessari al 

projecte per dedicar-lo a la preparació de l’examen. 

4. Si assignem un pes a la nota a cada lliurament és possible portar a la relaxació d’aquells 

alumnes que ja portin acumulats un nombre important de punts. 

 

Taula 4. Factors clau per a l’èxit.   

CINC FACTORS CLAU PER A L’ÈXIT 

1. Plantejar un repte ambiciós (però assequible) amb criteris clars. 

2. Planificar el treball de manera minuciosa 

3. Generar interdependència positiva i exigibilitat individual 

4. Realitzar un seguiment del treball que realitzen els estudiants 

5. Dissenyar adequadament el mètode d’avaluació 

Font: Adaptada de Valero i Garcia 

Respecte als factors claus per a l’èxit d’un PBL, farem també un petit anàlisis del cinc factors a 

tenir en compte: 

1. Si el repte és ambiciós, els alumnes es veuen capaços d’assumir-lo i si està ben definit en 

tots els sentits la possibilitat que facin una bona feina es elevada. 

2. La planificació és molt important, ja que els alumnes han de tenir sempre clar que han de fer 

a cada sessió o de manera setmanal. La idea és tenir un pla de treball ben detallat. 

3. Els alumnes han de ser conscients que l’èxit del projecte implica a tots els membres del grup 

(interdependència positiva) i que haurà de demostrar quin ha estat els seu nivell 

d’aprenentatge a nivell individual (exigibilitat individual). 

4. El seguiment del treball realitzat durant tot els procés de desenvolupament del projecte 

dona una visió més clara al professor del que se està desenvolupant, també motiva als 

alumnes a no perdre el ritme i així treballar de manera continuada. 

5. El mètode d’avaluació ha d’estar dissenyat de manera que els estudiants vegin que per 

aprovar s’ha de treballar de manera continuada durant tot el projecte. 

 

4.1.5 Planificació d’un PBL 

Per a una bona planificació és molt important tenir en compte els següents punts: 
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1. Establir el context:  S’ha de determinar què mòduls s’integraran en el projecte, així 

com les hores necessàries, tant a l’aula com a fora d’ella, i també establir com seran els 

grups de treball. 

 

2. Establir el temari: Hem d’especificar quina part del temari desenvoluparem i no 

s’explicarà a la classe. 

 

3. Definir els objectius d’aprenentatge: Què és el que aprendran al finalitzar el projecte. 

 

4. Definició del projecte. És molt important que el projecte sigui engrescador per als 

alumnes i que vegin una clara relació entre el que estan fent i el món real professional. 

Ha de ser un projecte ben definit i guiat pel professor, per tal que els alumnes tinguin 

clar les activitats a desenvolupar en cada moment. 

 

5. Establir activitats a lliurar. Definir les activitats que han de lliurar els alumnes, indicant 

si són individuals o grupals, així com el % que suposa de la nota final. 

 

6. Definir com s’inserirà la interdependència positiva i l’exigibilitat personal. És 

important definir com introduirem aquests aspectes per tal de veure com depenent 

uns dels altres per a l’èxit del projecte, així com detectar coneixements adquirits de 

manera individual. 

 

7. Planificació temporal. S’ha d’establir un esquema de pla de treball en el que es detalli 

què és el que es farà cada setmana, tant a dintre com a fora de classe. 

8. Definició de l’avaluació. És necessari fer una definició clara de com avaluarem. Com es 

deia en el punt 5 anterior s’ha de definir el % de la nota  en les activitats a lliurar. 

 

9. Reflexió final. En finalitzar l’activitat el grup ha de fer una valoració del que ha 

funcionat correctament i del que pot ser s’hauria de millorar. 

Tots aquest punts anteriors tenen una importància molt rellevant per al desenvolupament del 

PBL, ja que l’alumnat ha de tenir una visió molt clara del quines són les tasques que s’han de 

realitzar, així com quina serà l’avaluació del projecte. La manca de definició en alguna part de 

l’activitat pot donar lloc a la dispersió i la desmotivació dels nostres alumnes. 

4.1.6 Avaluació d’un PBL 

Quan parlem d’avaluar un PBL hem de pensar en avaluar tot un procés en el desenvolupament 

del projecte. No només podem avaluar el producte final o el resultat d’una prova escrita, sinó 

hem de valorar el comportament de l’alumne en la seva fase de treball individual, en grup, en 

la seva actitud, etc.  

Per tant, podem descriure diferents tipus d’avaluació [32]: 

 Activitat inicial: En aquest aspecte ens pot servir al docent per veure els coneixements 

previs que tenen els alumnes abans de començar el projecte. 
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 Activitat teòrica: Ens pot servir per exemple per a que l’alumnat expliqui com ha fer 

una o varies tasques determinades del projecte. 

 Activitat pràctica: Ens permetrà valorar si sap posar en pràctica el que ha après. 

 Observació: Podem valorar quina és la seva actitud, assistència, el seu comportament 

dintre del grup, la seva iniciativa i col·laboració, etc. 

 Autoavaluació: El propi alumne fa un autoanàlisi de tot els seu desenvolupament al 

llarg del projecte. Què és el que ha après, que és el que més li ha costat, etc. 

 Avaluació entre iguals: en aquest cas són els alumnes els que es valoren entre ells. El 

fet que sàpiguen que els avaluaran pot influenciar a la seva actitud durant el projecte. 

 Avaluació: Avaluació del producte final.      

Tot i que, el producte final és molt important també els diferents processos pel que passa el 

projecte tenen la seva importància, per tal de recollir el màxim d’evidències que ens permetin 

donar una valoració més objectiva de les tasques realitzades per l’alumnat. Tots aquests tipus 

tenen la seva importància, però els que considero de gran rellevància són el d’observació  i el 

de l’activitat teòrica o pràctica, ja que així podem detectar evidències individuals dins del 

treball en grup. 

5 METODOLOGIA DE TREBALL I PLANIFICACIÓ 

La metodologia emprada en aquest treball comença amb la recerca d’informació sobre 

metodologies actives com el PBL, la introducció d’activitats que fomentin la motivació i l’anàlisi 

de les dificultats que ens podem trobar a l’hora d’aplicar-lo a l’aula amb els alumnes de PFI, 

així com valorar com començar a introduir aquesta metodologia, com planificar i avaluar 

aquesta activitat. A continuació es dissenya una activitat PBL per tal d’aplicar-la a l’aula, i 

finalment es dissenyarà una recollida de dades per tal de mesurar l’efectivitat de l’aplicació 

d’aquesta metodologia. 

6 DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL APLICAT 

El desenvolupament d’aquest PBL estarà emmarcat dintre del mòdul de projecte integrat (MPI) 

del PFI “d’Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics”.  

El mòdul MPI és un mòdul de formació específica, de caràcter obligatori, que ha de possibilitar 

a cada jove la realització d’un treball pràctic globalitzat en el que haurà continguts transversals 

dels mòduls obligatoris. El projecte integrat ha d’estar relacionat amb el perfil professional i/o 

el coneixement de l’entorn professional. 

En concret aquest projecte tracta de realitzar una maqueta d’una infraestructura de xarxa en 

la que intervinguin els conceptes ja treballats a l’aula el que portem de curs. 
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6.1 Mòdul Projecte Integrat  (MPI) 

A continuació es detalla els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació del mòdul de 

Projecte Integrat (MPI): 

 
Taula 5. Mòduls MPI. RAs, continguts i CAs 

MÒDUL PROJECTE INTEGRAT (MPI) 

RAs CONTINGUTS 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. 

· Planificació de les fases del 
projecte. 

· Treballa en equip. 
·Autonomia en el treball. 

 

a) Realitza les activitats seguint diverses 
competències desenvolupades al llarg del 
procés d’aprenentatge relacionades amb el 
perfil professional i amb l’entorn laboral 
corresponent. 

b) Identifica 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 
màxim la vinculació amb 
l’entorn productiu, el 
treball en contextos 
reals i l’exposició i 
difusió del treball 
exterior 

· Respecte per la diversitat 
d’opinions. 

· Capacitat en el treball. 
· Compromís. 

 
 

a) Sap escoltar 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 treballar en equip i valora la feina dels 
altres. 

e) Respecta el temps de les fases del projecte 
f) Es mostra actiu i amb interès per acabar el 

Projecte amb el temps marcat. 

 

A la següent taula es mostra els mòduls professional integrats al projecte. 

Taula 6. Mòduls professionals desenvolupats al MPI 

MÒDULS PROFESSIONALS QUE ES DESENVOLUPARAN AL MPI 

MPF3029 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics 

MPF3030 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació 

MPF3016 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 

MPRL Formació bàsica en prevenció de riscos laborals 

 

 

 

A continuació s’especifica els RAs, els continguts i els criteris d’avaluació d’aquests mòduls 

professionals. 
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Taula 7. Resultats d’aprenentatge, continguts i criteris d’avaluació mòduls professionals 

PFI AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS 

MÒDULS RAs CONTINGUTS 
CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

MPF3016 

Instal·lació i 
manteniment 
de xarxes par 

a la 
transmissió de 

dades 

RA1 

Selecciona elements 
que configuren les 

xarxes per a la 
transmissió de veu i 
dades, descrivint les 

seves principals 
característiques i 

funcionalitat. 

· Mitjans de 
transmissió: cable 

coaxial, parell trenat i 
fibra òptica, entre 

d’altres. 
· Instal·lacions 

d’infraestructures de 
telecomunicació en 

edificis 
· Sistemes i elements 

d’interconnexió 

a) S’ha identificat el tipus 
d’instal·lacions 
relacionades amb les 
xarxes de transmissió 
de veu i dades. 

b) S’han identificat els 
elements 
(canalitzacions, 
cablatges, armaris 
“racks”, entre d’altres) 
d’una xarxa de 
transmissió de dades. 

c) S’han classificat els 
tipus de conductors 
(parell de coure, cable 
coaxial, fibra òptica, 
entre d’altres) 

e) S’han descrit els tipus 
de fixacions (tacs, 
brides, cargols, 
femelles, entre 
d’altres) de 
canalitzacions is 
sistemes. 

RA2 

Munta canalitzacions, 
suports i armaris en 

xarxes de transmissió  
de veu i dades, 

identificant-ne els 
elements en el pla de 

la instal·lació i 
aplicant tècniques de 

muntatge 

· Muntatge de 
canalitzacions, 

suports i armaris a les 
instal·lacions de 

telecomunicació. 
· Característiques i 

tipus de les 
canalitzacions. 
· Preparació i 

mecanització de les 
canalitzacions. 

a) S’han seleccionat les 
tècniques i eines 
emprades per a la 
instal·lació de 
canalitzacions i la seva 
adaptació. 

b) S’han tingut en 
compte les fases 
típiques per al 
muntatge d’un “rack” 

c) S’ha identificat en un 
croquis d l’edifici o 
part de l’edifici els 
llocs d’ubicació dels 
elements de la 
instal·lació 

f) S’han muntat els 
armaris (“Racks”) 
interpretant el pla. 

g) S’han muntat 
canalitzacions, caixes i 
tubs, entre d’altres 
assegurant la seva 
fixació mecànica. 

RA3 

Desplega el cablatge 
d’una xarxa de veu i 
dades analitzant els 

seu traçat. 

· Recomanacions a la 
instal·lació del 

cablatge. 
· Tècniques d’estesa 

dels conductors. 
· Identificació i 

b) S’han reconegut els 
detalls de cablatge de la 
instal·lació i el seu 
desplegament ( categoria 
de cablatge, espais pels 
quals discorre suport per 
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etiquetatge de 
conductors 

a les canalitzacions, entre 
d’altres). 
c) S’han utilitzat els tipus 
de guies passa fils, 
indicant la forma òptima 
de subjectar cables i 
guia. 
d) S’ha tallat i etiquetat 
el cable 
e) S’han muntat els 
armaris de 
comunicacions i els seus 
accessoris. 
 

RA4 

Instal·la elements i 
sistemes de 

transmissió de veu i 
dades, tot 

reconeixent i aplicant 
les diferents 
tècniques de 

muntatge. 

· Característiques i 
tipus de fixacions. 

Tècniques de 
muntatge. 

· Muntatge i sistemes 
i elements  de les 
instal·lacions de 

telecomunicació. 
· Eines. 

· Instal·lació i fixació 
de sistemes en 

instal·lacions de 
telecomunicació. 

· Tècniques de fixació: 
en armaris, en 

superfície. 
· Tècniques de 

complexionats dels 
conductors. 

b) S’han identificat el 
cablatge en funció del 
seu etiquetatge o 
colors. 

c) S’han col·locat els 
sistemes o elements al 
seu lloc d’ubicació. 

d) S’han seleccionat 
eines. 

e) S’han fixat els sistemes 
o elements. 

f) S’ha connectat el 
cablatge amb els 
sistemes i elements, 
assegurant un bon 
contacte. 

g) S’han col·locat els 
embellidors, tapes i 
elements decoratius. 

RA5 

Realitza operacions 
bàsiques de 

configuració en 
xarxes locals 
cablejades 

relacionant-les amb 
les seves aplicacions. 

· Característiques. 
Avantatges i 

inconvenients. Tipus. 
Elements de xarxa. 

· Identificació 
d’elements i espais 
físics d’una xarxa 

local. 
· Quarts i armaris de 

comunicacions. 
· Connectors i preses 

de xarxa. 
· Dispositius 

d’interconnexió de 
xarxes 

· Configuració bàsica 
dels dispositius 

d’interconnexió de 
xarxa cablada i sense 

fil. 
 

a) S’han descrit els 
principis de 
funcionament de les 
xarxes locals 

c) S’han reconegut els 
elements de xarxa 
local identificant-los 
amb la seva funció. 

d) S’han descrit els 
mitjans de transmissió. 

e) S’ha interpretat el 
mapa físic de la xarxa 
local 

f) S’ha representat el 
mapa físic de la xarxa 
local 

g) S’han utilitzat 
aplicacions 
informàtiques per 
representar el mapa 
físic de la xarxa local 

MPF3029 

Muntatge i 
manteniment 
de sistemes i 
components 
informàtics 

RA1 

Selecciona els 
components i eines 
per a la realització del 
muntatge i 
manteniment de 
sistemes 
microinformàtics, 
descrivint-los i 

· Eines utilitzades en 
els procediments de 

muntatge de 
components i 

perifèrics informàtics. 
· Unitats funcionals 

d’un sistema 
informàtic. 

a) S’han descrit les 
operacions i 
comprovacions prèvies 
a la manipulació 
segura dels 
components elèctrics i 
electrònics utilitzat en 
el muntatge de 



  Víctor Navarro Gómez 

 

Disseny i aplicació d’activitats ABP/PBL en els estudis de PFI                                                               24 
 

relacionant-los amb la 
seva funció i aplicació 
a la instal·lació 

· Components de 
sistemes 

microinformàtics. 
· La placa base. 

Microprocessadors, 
sòcols i tipus. 

·Busos i connectors 
de dades. 

· Cablatge i 
connectors de 

potència. 
· Dispositius de 

emmagatzematge: 
discs durs, 

característiques i 
tipus. 

sistemes. 
d) S’han seleccionat les 

eines necessàries per 
al procediment de 
muntatge, substitució 
o connexió de 
components maquinari 
d’un sistema 
microinformàtic. 

e) S’han identificat 
funcionalment els 
components maquinari 
per a l’encadellat i 
manteniment d’un 
equip microinformàtic. 

f) S’han descrit les 
característiques 
tècniques de cada un 
dels components 
maquinari utilitzats en 
el muntatge i 
manteniment d’un 
equip microinformàtic 

RA3 

Instal·la sistemes 
operatius monolloc 
identificant les fases 

del procés i 
relacionant-los amb la 

funcionalitat de la 
instal·lació. 

· El programari bàsic 
d’un sistema 
informàtic. 

· Funcions del sistema 
operatiu. 

· Utilització del 
sistema operatiu. 

· Operacions amb el 
sistema d’arxius 

directoris i permisos. 

a) S’ha descrit els passos 
a seguir per a la 
instal·lació o 
actualització. 

b) S’ha verificat 
l’absència d’erros 
durant el procés de 
càrrega dels sistema 
operatiu. 

h) S’han utilitzat eines de 
programari a la 
instal·lació d’imatges 
de discos o particions 
assenyalant les 
restriccions d’aplicació 
de les mateixes 

i) S’ha verificat la 
funcionalitat de la 
imatge instal·lada. 

MPF3030 

Operacions 
auxiliars per a 
la configuració 
i l’explotació 

RA2 

Configura equips 
informàtics per al seu 
funcionament en un 

entorn de xarxa, 
identificant els 

permisos de l’usuari 

· Sistemes operatius 
actuals: Requisits 

tècnics del sistema 
operatiu actual. 

· Característiques i 
funcions fonamentals 

d’un sistema 
operatiu. 

· Gestió d’arxius i 
carpetes 

· Arrancada i parada 
del sistema. Sessions. 

· Utilització de 
perifèrics 

a) S’han aplicat 
preferències en la 
configuració de 
l’entorn personal. 

b) S’han configurat i 
gestionat comptes 
d’usuari. 

d) S’han utilitzat els 
serveis per compartir 
recursos 

e) S’han assignat 
permisos als recursos 
del sistema que es 
compartiran 

f) S’han accedir als 
recursos compartits 

RA3 
Utilitza aplicacions 

d’un paquet ofimàtic, 
· Funcionalitats i ús 

d’un processador de 
b) S’han utilitzat els 

procediments de 
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relacionant-los amb 
les seves aplicacions 

textos. 
· Aplicació de format 

a documents. 
· Mides i tipus de 

fonts. 
· Inserir objectes  

gràfics als documents. 
· Funcionalitats i ús 
d’altres aplicacions 
ofimàtiques ( full de 

càlcul, base de dades i 
presentacions, entre 

d’altres) 

creació, modificació i 
manipulació de 
documents utilitzant 
les eines del 
processador de textos. 

d) S’han utilitzat les 
funcions per guardar i 
imprimir documents 
elaborats. 

e) S’han realitzat 
operacions bàsiques 
d’una aplicació per a 
presentacions. 

MPRL 

Formació 
bàsica en 

prevenció de 
riscos laborals 

RA2 

Aplica mesures de 
prevenció i protecció 
individual i col·lectiva 
determinant les més 

adequades a les 
tasques i funcions 

d’aquests perfil 
professional 

· 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. 
· Identificació dels 

procediments 
d’atenció sanitària 

immediata. 

a) Determina les 
tècniques de 
prevenció i de 
protecció individual i 
col3lectiva que s’han 
d’aplicar per evitar els 
danys en el seu origen 
i minimitzar les seves 
conseqüències en cas 
que siguin inevitables. 

c) Identifica els protocols 
d’actuació en cas 
d’emergència. 

d) Identifica la 
composició i l’ús de la 
farmaciola de 
l’empresa 

 

6.2 Durada del projecte 

Aquest projecte es treballarà de manera integra a l’aula i es dedicarà un total de 40 hores, 

distribuïdes en 10 setmanes, amb una dedicació de 4 hores setmanals. 

6.3 Mida dels grups 

El grup classe està format per 12 alumnes, i la distribució dels grups de treball serà la següent: 

✔ En la part inicial del projecte, la qual és la part teòrica i es destina a fer recerca 

d’informació es faran 3 grups de 4 alumnes. 

✔ En la part pràctica, de fabricació del rack de comunicacions i instal·lació de la 

infraestructura de xarxa es formaran 2 grups de 6 alumnes. 

6.4 Temari  

Tot el temari que es treballa en el projecte ja ha estat treballat de manera estructurada per 

l’alumnat, excepte la fabricació del rack de comunicacions. Per tant, en aquesta activitat es 

treballa el temari detallat a la taula 6 de l’apartat anterior 6.1 (MPF3016, RA2) que s’integra en 

el MPI. 
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6.5 Objectius d’aprenentatge 

Amb aquest projecte l’alumnat aprendrà a: 

✔ Identificar els elements necessaris per al desenvolupament d’una infraestructura 

de xarxa. 

✔ Instal·lar i configurar els diferents elements que intervenen en una infraestructura 

de xarxa. 

✔ Aplicar de manera conjunta i amb un escenari real els coneixements dels diferents 

mòduls professionals treballats durant el curs. 

✔ Treballar de manera autònoma i en grup sabent diferenciar quan i com treballar en 

cada moment. 

 

6.6 Enunciat  

Per tal de donar un caire realista al projecte, a continuació es presenta l’enunciat que he 
pensat i que considero que encaixa molt bé amb la situació actual: 

Donada la actual crisi sanitària que estem patint, la majoria dels hospitals del nostre país estan 
al límit d’ocupació d’espais. Tot i que la situació actual està millorant, ja que disposem de la 
vacuna i progressivament s’està subministrant a la població, encara tenim un nombre elevat 
de contagis de Covid-19 i els hospitals encara estan a un nivell d’ocupació considerable. Es per 
això que un hospital de la província de Barcelona es vol habilitar un espai addicional per fer 
front a la situació.  

Des de la direcció de l’hospital ens comuniquen que volen dotar aquest espai per donar més 
suport sanitari i per tant ens demanen és fer la instal·lació de la infraestructura de xarxa 
informàtica. El que se’ns demana és el següent: 

▪ Instal·lació de l’armari de comunicacions amb els elements  i l’electrònica de 
xarxa necessària (patch panel, passa fils i switch, etc.) 

▪ Infraestructura de xarxa necessària de l’espai habilitat: instal·lació de 
canaletes, muntatge i instal·lació de cable de xarxa, instal·lació de punts de 
xarxa per connectar dades i veu. 

▪ Instal·lació de 20 ordinadors amb el seu sistema operatiu. 
 

Per tant, el projecte a realitzar serà el de una maqueta a l’aula- taller com es mostra a la figura 

2  i constarà del següent: 
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▪ Fabricació d’un armari de comunicacions (Rack)de 19” 20U. 

▪ Instal·lació d’un Switch de 24 ports. 

▪ Instal·lació d’un Patch panel de 24 ports. 

▪ Instal·lació de teclat, ratolí i monitor a l’armari de comunicacions. 

▪ Instal·lació de regleta d’alimentació a l’armari de comunicacions. 

▪ Instal·lació de 6 ordinadors amb sistema operatiu i configuració de xarxa. 

▪ Instal·lació de canaleta per portar el cablejat fins a l’armari de comunicació 

▪ Cablejat de xarxa i instal·lació de 6 punts dobles de xarxa. 

6.7 Entregables  

En aquesta taula s’estableixen els entregables, així com el pes que suposen en la nota final del 

projecte.  

Taula 8. Taula d’activitats entregables. 

ENTREGABLE TIPUS PES 

Presentació de la  proposta de la 
maqueta infraestructura de 
xarxa; material necessari, 

pressupost, topologia física i 
lògica. 

Grup (4) 10% 

Maqueta infraestructura de 
xarxa 

Grup (6) 40% 

Presentació de la memòria del 
projecte.  

Grup (6) 10% 

TOTAL  60% 
 

Figura  2. Esquema maqueta rack de comunicacions i infraestructura de xarxa 
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6.8 Activitats a realitzar 

En tot el que portem de curs els alumnes ja ha treballat la major part de les activitats 

relacionades amb aquest projecte, és a dir, de manera aïllada han fabricat cables ethernet, han 

realitzat estesa de cables, muntatge de canaletes, muntatge d’ordinadors, instal·lació de 

sistemes operatius, etc. L’única tasca que serà nova per a ells és la de la fabricació d’un armari 

Rack amb barres tipus Mecalux i això suposarà un repte afegit en aquest projecte, ja que haurà 

de tenir les mides necessàries per albergar l’electrònica de xarxa necessària i per tant, per a la 

seva fabricació es precisarà desenvolupar destresa manual. Abans de començar cada activitat 

es farà una breu explicació del que s’ha de fer i s’aclariran tots els dubtes que puguin aparèixer 

sobre les tasques que s’han de desenvolupar. A continuació es detallen les activitats a 

realitzar: 

Activitat 1:  Presentació del projecte (Grup Classe) 

En aquesta activitat inicial es realitzarà una presentació del projecte en la qual 

s’explicarà amb detall en què consisteix, quin són els objectius, quines són les diferents 

fases, les activitats ha realitzar,  així com definir quins són els diferents lliurament que 

s’han de realitzar. Es permetrà que els alumnes facin les preguntes necessàries per tal 

de resoldre els dubtes que els hi sorgeixin. S’escoltarà també els possibles 

suggeriments que puguin fer i es valorarà incorporar-los al projecte si és viable. 

Activitat 2:  Formació del grups i rols.  

Formació dels grups: 

Es realitzarà la formació dels grups de manera que siguin el més heterogenis possible.  

Com s’indica en el punt 6.1.3  hi haurà una primera part, en la que es realitzarà recerca 

d’informació prenent com a font uns enllaços web que els hi facilitarem als alumnes, 

en aquesta tasca els alumnes es distribuiran en 3 grups de 4. Amb aquesta distribució 

el que es pretén, és que aquesta part de recerca d’informació es realitzi amb la tècnica 

del Puzzle, d’aquesta manera aconseguirem la interdependència positiva. Al fer 3 grups 

es podrà fer una comissió d’experts amb tres alumnes per comissió. 

A la part més pràctica del projecte, fabricació del rack i instal·lació de la 

infraestructura de xarxa es formaran 2 grups de 6 alumnes. 

Política de grup: 

Cada grup, abans de començar el projecte elaborarà un document en el qual 

s’establiran una sèrie de compromisos per tal d’establir una política de grup, amb la 

finalitat que el treball en grup es pugui desenvolupi de la millor manera possible. 

Rols: 

Els rols que assumeixen, a la primera part, cada membre del grup seran: 

1. Leader: Serà el representant del grup i prendrà la iniciativa en l’organització 

d’aquesta part del projecte. 
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2. Controlador del temps: S’encarregarà de que les tasques es realitzin en el 

temps establert. 

3. Secretari: Serà l’encarregat de controlar i portar al dia la documentació. 

4. Mediador: Ajudarà a mantenir el bon clima en el grup en el cas que es 

produeixin situacions de conflicte. 

A la part pràctica del projecte, fabricació del rack i instal·lació de la infraestructura de 

xarxa es formaran 2 grups de 6 alumnes. 

Els rols que assumeixen, en aquesta segona part, cada membre del grup seran: 

1. Leader: Serà el representant del grup i prendrà la iniciativa en l’organització 

d’aquesta part del projecte. 

2. Controlador del temps: S’encarregarà de que les tasques es realitzin en el 

temps establert. 

3. Secretari: Serà l’encarregat de portar la documentació del que s’ha de fer i del 

que s’ha fet diàriament.  

4. Encarregat material: Es farà responsable del material necessari, així com que 

l’espai de treball es mantingui net al final de la jornada. 

5. Backup: Assumirà el rol corresponent en cas d’absència d’un company. 

6. Mediador: Ajudarà a mantenir el bon clima en el grup en el cas que es 

produeixin situacions de conflicte. Recordarà també els compromisos de grups 

establerts. 

Activitat 3: Recerca d’informació (Grups de 4).  

Hauran de fer recerca del material necessari per a la realització de la maqueta 

d’infraestructura de xarxa que s’instal·larà a l’aula i també faran un pressupost 

d’aquest material. Aplicarem la tècnica del Puzzle i per tant cadascun del grup haurà de 

cercar informació d’un d’aquest elements: 

1. Armaris de comunicació (Racks): En aquest cas, com el rack el fabricaran els 

alumnes (amb barres de Mecalux), hauran de fer recerca de la mida 

corresponent a 19” 20U i els cargols necessaris. També hauran de fer recerca 

de com s’acoblen aquestes peces metàl·liques. El tall de les barres les faran 

sota la supervisió del docent. Finalment hauran d’escollir quina regleta faran 

servir per alimentar el rack. 

Per realitzar aquesta tasca es faran servir els següents proveïdors: 

https://www.lanstore.es/ 

https://inpexopcion.com/ 

https://www.leroymerlin.es/ 

 

2. Canaletes, cablatge de xarxa i connectors: Segons les dades proporcionades a 

l’enunciat hauran de cercar el cablejat necessari que s’ha d’instal·lar, els 

connectors, rosetes i les canaletes apropiades al tipus d’instal·lació. També és 

farà un llistat de les eines necessàries per a la fabricació dels cables de xarxa, 

així com per tallar i fixar les canaletes 

https://www.lanstore.es/
https://inpexopcion.com/
https://www.leroymerlin.es/
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Per realitzar aquesta tasca es faran servir els següents proveïdors: 

https://www.lanstore.es/ 

https://inpexopcion.com/ 

https://www.leroymerlin.es/ 

 

3. Switches i patch panels: Es farà recerca de l’electrònica de xarxa necessària i el 

patch panel corresponent. Es detallarà quines eines s’empraran per a la 

connexió dels cables de xarxa a patch panel i per als fuetons que connecta el 

patch panel al switch. 

Per realitzar aquesta tasca es faran servir els següents proveïdors: 

https://www.lanstore.es/ 

https://inpexopcion.com/ 

https://www.leroymerlin.es/ 

 

4. Ordinadors i Sistema operatiu: Tenint en compte les especificacions tècniques 

que ens demana el client hauran de cercar el ordinadors amb els components 

necessaris per satisfer les necessitats del client. 

Per realitzar aquesta tasca es faran servir els següents proveïdors: 

https://www.pcbox.com/ 

https://www.pccomponentes.com/ 

 

Activitat 4: Preparació de les propostes (Grups de 4).  

En aquesta activitat els alumnes començaran a desenvolupar les propostes, 

documentant-les en una presentació a lliurar amb la informació necessària per a 

desenvolupar la part pràctica. Hauran de documentar el material necessari, elaboració 

de pressupost, així com la topologia física i lògica de la xarxa. A la figura 3 veiem con 

els alumnes treballen en grup preparant les propostes de disseny de la infraestructura 

de xarxa   

 
Figura  3. Alumnes preparant les propostes de disseny 

 

 

 

            

https://www.lanstore.es/
https://inpexopcion.com/
https://www.leroymerlin.es/
https://www.lanstore.es/
https://inpexopcion.com/
https://www.leroymerlin.es/
https://www.pcbox.com/
https://www.pccomponentes.com/
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Activitat 5: Presentació de les propostes. (Grups de 4).  

Presentació en grups de 4 de les propostes elaborades a l’activitat 4, com es pot veure 

a la figura 4.  

 

Figura  4. Alumnes fent la presentació de la proposta 

Activitat 6: Fabricació del Rack de comunicació. (Grups de 6).  

En aquesta activitat els alumnes, a partir del disseny previ, hauran de començar a 

fabricar el rack de comunicacions que albergarà l’electrònica de xarxa corresponent. A 

la figura 5 veiem com s’acoblen les barres d’angles ranurats fins a obtenir l’estructura 

de l’armari de comunicacions. Com aquesta part comporta el tall de material amb 

serra d’arc, es farà amb supervisió del docent. 

 

 

Figura  5. Alumnes fabricant el Rack de comunicacions 

    

Activitat 7: Instal·lació de canalitzacions i estesa de cablejat. (Grups de 6).  

En aquesta activitat es prendran les mesures corresponents per tal de preparar i 

instal·lar les canaletes, realitzar l’estesa de cable necessari, així com la instal·lació de 

les rosetes corresponents per poder connectar els ordinadors. A la figura 6 veiem el 

procés d’instal·lació de les canaletes, la estesa de cable, la instal·lació i connexió de les 

rosetes. 
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Figura  6. Alumnes instal·lant canalitzacions, rosetes i estesa de cablatge 

 

Activitat 8: Fabricació de fuetons de cable ethernet. (Grups de 6).  

Es fabricaran els fuetons de xarxa necessaris per connectar cada ordinador i també per 

connectar al rack l’enllaç entre el patch panel i el switch. Podem veure un exemple a la 

figura 7 grimpant els fuetons i verificant el seu funcionament. 

 

Figura  7. Alumne grimpant i verificant fuetons de cable ethernet 

 

Activitat 9: Instal·lació switch, patch panel i connexions de cablejat .(Grups de 6).  

Com es mostra a la figura 8, es realitzarà la instal·lació, al rack de comunicacions, del 

switch, patch panel, així com la connexió del cablejat corresponent. També els 

connectaran els fuetons de xarxa que connecten els ordinadors a les rosetes i es 

realitzarà l’etiquetatge de tots els punts de xarxa, tant al rack com a les rosetes. Un 

cop això, es verificarà amb l’eina corresponent la connectivitat de tot el cablejat. 
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Figura  8. Rack amb switch i patch panel instal·lat 

Activitat 10: Muntatge i instal·lació d’ordinadors i sistema operatiu.(Grups de 6).  

Es realitzarà la instal·lació dels 6 ordinadors, la instal·lació del sistema operatiu, es 

configuraren les adreces IP de manera estàtica i es configuren els recursos compartits 

corresponents. Finalment es verifica la xarxa local, assegurant-nos que tots els 

ordinadors es comuniquin entre sí. 

 

Figura  9. Alumnes fent el muntatge dels ordinadors i la instal·lació del S.O. 

Activitat 11: Elaboració de la memòria del projecte.(Grups de 6) 

Es començarà a donar format de presentació a tota la informació recollida diàriament 

amb les tasques realitzades, per tal de preparar la presentació final del projecte.  

Activitat 12: Entrevista final individual (Annex 1). 

En aquesta activitat es realitzarà una sèrie de preguntes a l’alumnat de manera 

individual, per tal d’avaluar el procés tècnic del desenvolupament del projecte. 

Activitat 13: Presentació del treball realitzat. (Grups de 6) 

Aquí els grups faran una presentació en la qual es detalla quin ha estat el procés de 

desenvolupament de la maqueta d’infraestructura de xarxa.  
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Activitat 14: Reflexió final. (Grups classe) 

Per finalitzar es farà una reflexió sobre el treball realitzat pels grups, on es posen de 

manifest quins aspectes han funcionat correctament i quins no, per tal d’analitzar 

quins aspectes es poden millorar.  

6.9 Interdependència positiva i exigibilitat personal 

Per tal d’introduir la interdependència positiva utilitzarem la tècnica del Puzzle d’Aronson, la 

qual es fa menció a l’activitat 3 del punt 6.6. En aquesta activitat es planteja la recerca 

d’informació de 4 temes imprescindibles per al correcte desenvolupament del projecte, com 

són: 

✔ Armaris de comunicació (Racks). 

✔ Canaletes, cablatge de xarxa i connectors. 

✔ Switches i patch panels. 

✔ Ordinadors i Sistema operatiu. 

També l’assignació dels rols específics a cada membre del grup ajuda a reforçar aquesta 

interdependència positiva. 

Quant a la introducció de l’exigibilitat personal, es farà mitjançant entrevistes de manera 

individual.  

6.10 Establir esquema de planificació 

Les diferents fases que integra el projecte són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es detallen les sessions que es realitzaran durant tot el projecte: 

Figura  10. Fases del projecte. 



  Víctor Navarro Gómez 

 

Disseny i aplicació d’activitats ABP/PBL en els estudis de PFI                                                               35 
 

Taula 9. Sessions de desenvolupament del projecte. 

SESSIÓ DESCRIPCIÓ TASCA DURADA (40h) 

1 Presentació del 
projecte 

En conjunt amb la 
classe. Escoltar 
suggeriments. 

2h 

 
2 

 
Formació dels grups i 

rols. 
Recerca d’informació 

material necessari. 

 
Individual / Grup 

(Puzzle) 
 

4h 

 
3 
4 

 
Elaboració de llistat 

de material necessari. 
Elaboració de 
pressupost i 

topologia física i 
lògica de la xarxa 

 

 
 
 

Grup (4)  
4h 

 
5 

Presentació de les 
propostes 

Grup (4)  
4h 

 
6 
7 
8 

Fabricació del rack de 
comunicacions. 

Instal·lació, 
canalitzacions i 

estesa de cablatge.  
Fabricació de fuetons 

de cable amb 
connectors rj45 

Grup (6) 
 
 

Grup (6) 
 

 
12h 

9 Instal·lació switch 
patch panel, passa fils 
i connectar cablejat a 

patch panel. 
Etiquetatge 

 
Grup (6) 

 4h 

10 Instal·lació 
d’ordinadors i S.O. 
Configuració d’IPs 
Finalització de la 

maqueta 

 
Grup (6) 

 4h 

 
11 

 
Elaboració de la 

memòria del treball 
realitzat 

Grup (6) 
 

 
2h 

12 Entrevista final 
individual 

Individual 2h 

 
13 

Presentació del 
treball realitzat. 
Avaluació entre 

iguals i reflexió final 

 
Grup (6)  

2h 
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6.11 Avaluació 

Per avaluar el PBL hem aplicat alguns dels instruments d’avaluació que hem vist a l’apartat  

4.1.6. En aquest cas avaluarem amb observació, activitats teòriques, activitat pràctica, 

avaluació entre iguals i avaluació del producte final. Per tant la proposta d’avaluació és la 

següent: 

Taula 10. Proposta d’avaluació. 

AVALUACIÓ DESCRIPCIÓ QUALIFICACIÓ 

Docent / Individualitzada 

Actitud: Assistència, puntualitat 
i participació. Graella 

d’observació. 
15% 

Entrevista final: Activitat 12 15% 

Docent / Grupal 

Presentació de la  proposta de la 
maqueta infraestructura de 
xarxa; material necessari, 

pressupost, topologia física i 
lògica: Activitat 5 

10% 

Docent / Grupal 

Maqueta infraestructura de 
xarxa: 

 
Activitat 6 (8%) 
Activitat 7 (8%) 
Activitat 8 (8%) 
Activitat 9 (8%) 

Activitat 10 (8%) 
 
 
 

40% 

Docent /Grup  

Presentació de la memòria del 
projecte: 

Activitat 13   
 

10% 

Avaluació entre iguals 
Entre els membres del grup: 

Activitat 14 
10% 

TOTAL 100% 
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6.12 Pòster explicatiu 
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7 RESULTATS OBTINGUTS 

En aquest apartat recollirem els resultats obtinguts, un cop implementat el PBL, per tal de 

verificar si amb el desenvolupament d’aquesta activitat s’ha contribuït a assolir els 

objectius que ens hem marcat inicialment. Uns objectius que principalment és sintetitza 

en un, com és la introducció d’un canvi metodològic amb la finalitat de motivar als nostres 

alumnes de PFI.  

Analitzarem una sèrie d’indicadors que ens ajudaran a treure conclusions sobre el treball 

realitzat. 

7.1 Índex d’assistència. 

Uns dels problemes que ens trobem amb l’alumnat de PFI és que l’absentisme es va 

incrementant lleugerament cap a l’últim trimestre del curs. Per tant, un indicador 

important que volem recollir és l’índex d’assistència del nostre alumnat (12 alumnes) en 

diferents períodes. A la figura 11 podem veure una comparativa de l’índex d’assistència del 

nostre alumnat abans de l’inici i durant el desenvolupament de  l’activitat  PBL: 

 

 

Figura  11. Índex d'assistència alumnat abans i durant PBL 

En aquesta gràfica a nivell general observem un lleuger increment de l’assistència, durant 

l’activitat respecte al període previ al PBL. Es destaca de manera especial que els alumes 5, 

9 i 11 han augmentat el seu índex per sobre del 70%, aquest percentatge és el mínim 

establert per poder superar el PFI.  

7.2 Desenvolupament del PBL i actitud de l’alumnat. 

Tot i que la família professional d’aquest PFI té un caire molt pràctic, es desenvolupen 

també explicacions i activitats més teòriques per tal d’assolir els conceptes bàsics de cada 

tema. Aquestes explicacions i activitats més teòriques s’han de mesurar molt bé, ja que 
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sinó l’atenció de comença a disminuir, desembocant en la falta d’atenció i per tant 

desmotivant a l’alumnat.  

Quan els vam presentar als alumnes el desenvolupament d’aquest projecte es va observar 

en alumnat un canvi d’actitud. Van entendre que havien de desenvolupar un projecte en 

grup i tindrien autonomia per prendre decisions (grupals i individuals) que a priori, podien 

ser més o menys encertades, però “totes vàlides”.  

La primera part del projecte, la de recerca d’informació, s’ha observat que ha estat la part 

que més dificultat ha presentat el nostre alumnat. És la part prèvia al muntatge i 

instal·lació, i havien de romandre moltes hores asseguts davant l’ordinador, i per tant, 

susceptible de provocar cansament i desmotivació. Quant a la presentació de les propostes 

de disseny d’aquesta primera part, s’ha observat que hi ha una certa por generalitzada a 

l’hora de parlar davant els companys. 

La segona part del projecte, la part de muntatge i instal·lació, s’ha detectat que ha estat la 

part més motivadora pels alumnes, ja que han estat, a nivell general, molt participatius. En 

aquesta part els 2 grups estaven formats per 6 alumnes, i al començament els hi ha costat 

organitzar-se, ja que hi havien alumnes que en certs moments no sabien ben bé que fer. 

Un cop tothom sabia quin era el seu rol, l’organització ha anat millorant. Sí que és cert, que 

ha hagut alumnes que han estat molt més participatius que altres, així com alumnes que 

eren poc participatius prèviament i més participatius durant el PBL.  

Quant a la planificació establerta, podem destacar que les hores planificades per a cada 

activitat no s’han complert de tot. A la segona part que és la d’instal·lació i muntatge, ens 

hem quedat curts de temps en algunes activitats, i ens ha sobrat en altres.  

A nivell de convivència  entre els membres de cada grup ens hem trobat petits conflictes  

provocats per diferents opinions i punts de vista a l’hora de desenvolupar el projecte o 

perquè alguns alumnes participen més que altres. Els alumnes amb el rol de “mediador” 

han assumit les seves funcions i han intentat fer la seva tasca de la millor manera possible. 

Tot i així els docents hem hagut d’intervenir, en alguns casos, per fer-los veure que totes 

les opinions són respectables i que hem de donar la oportunitat a tots els companys de 

posar en pràctica les seves idees per tal d’analitzar si són viables o no. L’assignació del rols, 

a nivell generalitzada, ha tingut bona acceptació entre l’alumnat, encara que a una 

minoria els hi ha costat més assumir-la. 

7.3  Resultats obtinguts pels alumnes. 

A la figura 12 podem veure les notes finals obtingudes al PBL pels 12 alumnes: 
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Figura  12. Nota final del PBL de l'alumnat 

Tenint en compte amb les dificultats que es va trobar l’alumnat al començament per 

adaptar-se a aquesta metodologia , la seva actitud de compromís amb el projecte a 

desencadenat en uns resultats generals que pràcticament estan per sobre del 6 en la seva 

totalitat. Destacar que en activitats prèvies al PBL hi havien 5 alumnes que tenien 

dificultats per superar la nota del 5 en algunes activitats. Quan als alumnes que ja treien 

bons resultats abans de l’activitat gairebé no s’ha notat una millora en els seves notes, 

però sí en la seva participació i compromís. Per tant, a nivell general s’aprecia una millora 

dels resultats amb la implementació del PBL que amb les activitats prèvies menys actives.  

7.4   L’opinió dels alumnes. 

Un altre indicador important és la opinió de l’alumnat, i per conèixer com han viscut el 

projecte els hi donarem una enquesta d’elaboració pròpia que han d’omplir mitjançant 

Google Forms.  

 L’enquesta consta de 10 preguntes de valoració de caràcter general, la qual ens permetrà 

recollir uns indicadors de satisfacció sobre l’activitat desenvolupada. La enquesta és la 

següent: 
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NOTA FINAL PBL 
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Figura  13. Enquesta d’opinió de l'alumnat 
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Els 12 alumnes han realitzat l’enquesta i els resultats obtinguts són els següents: 

 

Figura  14. Resultats enquesta d'opinió dels 12 alumnes 

 

A la figura 14 s’observa que les 8 primeres preguntes de l’enquesta estan valorades per sobre 

del 4 i la valoració global és de 4,67. Dins d’això, es destaca que el valor de la pregunta 5 

(Treball en equip) és el més baix. 

Quan a les preguntes obertes 9 i 10 les respostes han estat les següents: 
 
 

 
Figura  15. Resultat enquesta pregunta oberta 9 
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Podem destacar dels resultats de la figura 15 que el 58% dels alumnes coincideixen en 
que el muntatge de rack de comunicacions és la part del projecte amb la qual més han 
gaudit. Aquest muntatge precisa de destresa manual i d’haver fer un exercici previ 
minuciós de presa de mesures i assemblatge per a que els diferents dispositius 
d’electrònica de xarxa s’acoblessin correctament. 

                      
                   

 

           Figura  16. Resultat enquesta pregunta oberta 10 

Com  a dades més importants a destacar de la figura 16, sobre què és el que menys els hi 
ha agradat, és la primera part de les presentacions de les propostes amb un 33%, així com 
l’actitud d’alguns companys i el treball en equip, amb un 25% i un 17% respectivament. 

8 CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 

L’alumnat de PFI és un alumnat especial, és un alumnat que per diverses circumstàncies 

han tingut una mala experiència en la seva etapa acadèmica anterior i per tant no han 

superat els estudis de l’ESO. Lògicament aquest estudiants en la seva majoria, quan 

arriben al PFI venen amb un nivell d’autoestima molt baix i amb l’estigma de que no 

serveixen per a estudiar. Per tant, és un tipus d’alumnat que a priori i avalats per tota la 

informació recopilada, és ideal per treballar amb activitats PBL. Unes activitats que 

introdueixen un canvi metodològic en el procés d’ensenyament aprenentatge que ens 

permeten motivar als nostre alumnes, què és l’objectiu principal d’aquest treball. 

Si analitzem l’índex d’assistència de l’alumnat, com s’observa en el punt anterior, veiem 

un lleuger increment respecte a l’assistència prèvia al PBL. Un increment que analitzat 

juntament amb l’actitud observada pels alumnes durant el projecte podem afirmar que 

són dades molt positives. 

L’actitud de l’alumnat, de manera general, ha estat molt participativa tot i que els 

docents també hem estat molt a sobre dels alumnes fins que han assolit un major grau 

d’autonomia. Sobre tot a la primera part de recerca, la qual ha estat la part més difícil pels 

alumnes i per a nosaltres els docents, ja que les hi hem donat pautes per fer-los pensar, 

33% 

17% 
25% 

8% 
17% 

Què és el que menys t'ha agradat? 

Realització de les presentacions El treball en grup

Actitud d'alguns companys Res

NS/NC
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guiar-los, sense caure en la temptació de donar-los la solució, i per tant confiar en les 

seves capacitats. A la segona part del projecte, la part més pràctica i manual també han 

presentat dificultats al començament on havien de fabricar el rack de comunicacions amb 

barres metàl·liques tipus Mecalux, part amb la qual també hem hagut de guiar-los però 

finalment l’han desenvolupat correctament.  

El treball en grup ha estat un dels punts més febles del projecte, ja que l’alumnat s’ha 

trobat amb dificultats per adaptar-se a aquesta metodologia, donat que era un projecte e 

el qual el període del treball en equip ha estat més llarg del que estaven acostumats. Els 

diferents punts de vista, la falta de paciència i assertivitat ha desencadenat petits 

conflictes que hem hagut de resoldre durant el projecte, també hem trobat petites 

dificultats en alguns alumnes per assumir el seu rol corresponent. En aquest sentit, fent 

autocrítica, és un punt que hem de treballar més amb l’alumnat per tal que en futures 

activitats es vagin minimitzant tots aquests conflictes i així siguin capaços d’adaptar-se al 

treball en equip i la assumpció de responsabilitats, ja que és el que es trobaran en un 

futur al món laboral. 

Els resultats obtinguts pels alumnes han estat molt positius, gaire tots han superat el 

projecte amb una nota superior al 6. Amb les diferents activitats plantejades hem pogut 

mesurar competències individuals i grupals que ha permès a l’alumnat assolir els objectius 

marcats. El desenvolupament del projecte a aconseguit, a nivell tècnic, que l’alumnat 

conegui d’una manera més clara i àmplia la instal·lació, configuració  i funcionament d’una 

xarxa d’ordinadors en tot els seu procés. Han tingut la oportunitat d’aclarir dubtes de 

funcionament que pot ser en activitats anteriors no tenien del tot clares. El temps 

establert  i l’autonomia de treball els hi ha donat l’oportunitat de començar a 

desenvolupar les seves idees i plantejaments, i per tant s’han apropat una mica al món 

laboral. Els diferents instruments d’avaluació emprats ens han ajudat a obtenir diferents 

indicadors per tal de fer una valoració més objectiva de les diferents competències de 

l’alumnat. 

Destacar també el resultat l’enquesta final, una enquesta que reflecteix de manera 

general com han viscut el projecte, com s’han sentit i per tant un indicador important per 

a nosaltres com a docents. A nivell general han estat uns resultat molts bons, tot i les 

dificultats trobades durant el projecte. Uns resultats amb dades superiors al 4 sobre 5, els 

quals aporten un indicador més que avalen la literatura existent sobre els grans 

avantatges del PBL. 

Per finalitzar, fer una valoració general molt positiva i enriquidora del PBL, el fet de poder 

fer recerca d’informació, el disseny  i aplicació d’una activitat, en un entorn real, amb 

aquesta metodologia m’ha donat la possibilitat de veure una mostra dels avantatges i 

inconvenients que ens ofereix, i per tant verificar la potencia d’aquesta metodologia. Ha 

estat un procés dur, ja que s’ha hagut de tenir en compte molts factors per garantir un 

mínim d’èxit, però gràcies a la literatura que existeix sobre PBL m’ha permès esmorteir els 

inconvenients. Ha estat molt important definir al màxim les activitats, amb la finalitat que 

els alumnes tinguessin clar en tot moment les tasques a realitzar, tot i que en alguns 

moments això no s’ha aconseguit i per tant l’hem de millorar en futures activitats 
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d’aquest tipus. La planificació del temps també ha estat una dificultat per a mi, ja que mai 

havia realitzat aquest projecte, les característiques i diversitat de cada grup el fan encara 

més costós. Un punt important també, ha estat el treball en grup, ja que ha estat un repte 

tant per als alumnes com per  mi. La gestió de vetllar per el bon funcionament dels equips 

no ha estat trivial i és un  dels punts que s’ha de  treballar més amb l’alumnat des bon 

començament del curs. Per últim m’agradaria agrair al centre l’ajuda prestada per 

l’aprovisionament de tot el material necessari per al correcte desenvolupament del 

projecte. A la figura 17 podem veure el resultat final del PBL desenvolupat, el resultat d’un 

projecte ambiciós, que m’ha omplert de satisfacció en veure del que és capaç de fer un 

alumnat, que priori es pressuposa amb moltes limitacions.  

 

  

Figura  17. Resultat del PBL finalitzat 
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10 ANNEX 1. Rúbriques d’avaluació 

 

RÚBRICA ACTIVITAT 5: Presentació de les propostes. (Grups de 4). 

RÚBRICA ACTIVITAT 13: Presentació memòria final. (Grups de 6). 

 

 

MOLT BÉ 
(4) 

BÉ 
(3) 

ACCEPTABLE 
(2) 

MALAMENT 
(1) 

MOLT MALAMENT 
(0) 

PES 

Contingut 
Es nota que té un molt 
bon domini del tema, no 
comet cap error ni dubta 

Demostra una bona 
comprensió del tema. Té 
una exposició fluïda i 
comet pocs errors. 

Ha de fer algunes 
rectificacions, i en 
ocasions dubte en 
algunes parts del tema 

Comet errors i ha de 
rectificar en diverses 
ocasions i mostra 
coneixement limitat del 
tema. 

Rectifica 
contínuament, el 
contingut exposat és 
mínim i no mostra 
coneixement del tema. 

20% 

Organització de 
la informació 

La informació està molt 
ben organitzada, de 
forma clara i molt lògica 

La major part de la 
informació s'organitza de 
forma clara i lògica, tot i 
que puntualment ha 
mancat cert ordre en 
l'estructura 

La informació està força 
organitzada, però existeix 
dispersió en 
l'estructuració  

Costa seguir la 
presentació per manca 
d’estructura clara del que 
es vol exposar 

La informació apareix 
totalment dispersa i 
poc organitzada. No hi 
ha una estructura clara 
d’apartats o bé aquests 
es repeteixen 

20% 

Exposició 

Atreu l'atenció del públic 
des de l'inici i manté 
l'interès durant tota 
l'exposició. 

Capta l'interès del públic 
al inici i en gran part de 
l'exposició  

Capta l'interès del públic 
al inici però l'exposició 
acaba essent monòtona  

Li costa aconseguir o 
mantenir l'interès del 
públic 

No utilitza cap recurs 
per mantenir l'atenció 
del públic 

20% 

Expressió oral 

Parla clarament durant 
tota la presentació. La 
seva pronunciació és 
molt correcta i el seu to 
de veu és molt adequat 

Parla clarament durant la 
major part de la 
presentació. La seva 
pronunciació i to de veu 
són adequats en la major 
part de la presentació al 
llarg de tota la 
presentació 

Parla clarament però 
realitza pauses 
innecessàries i la seva 
pronunciació no sempre 
és la correcta 

Algunes vegades parla 
clarament durant la 
presentació. Recorre 
freqüentment a l'ús de 
pauses innecessàries. El 
seu to de veu no és gaire 
adequat 

Durant la major part 
de la presentació no 
parla clarament. La 
seva pronunciació és 
pobre i fa moltes 
pauses. El seu to de 
veu no és l'adequat per 
mantenir l'interès de 
l'audiència. 

10% 

Llenguatge no 
verbal 

Té bona postura, i 
demostra seguretat en si 
mateix durant la 
presentació. Estableix 
contacte visual amb tota 
l'audiència 

Té bona postura la major 
part de la presentació tot 
i que puntualment 
mostra certa inseguretat. 
Estableix contacte visual 
amb l'audiència 

No sempre manté una 
bona postura i mostra 
certa inseguretat. 
Estableix contacte visual 
amb l'audiència en gran 
part de la presentació. 

Algunes vegades té bona 
postura i en ocasions 
estableix contacte visual 
amb l'audiència. Mostra 
inseguretat 

Té una mala postura i 
no estableix contacte 
visual amb l'audiència. 
Mostra una gran 
inseguretat. 

10% 

Temps 

Temps ajustat al previst, 
amb un final que reprèn 
les idees principals i 
arrodoneix l'exposició. 

Temps ajustat al previst, 
però amb un final una 
mica precipitat o allargat 
per falta de control de 
temps 

Temps no totalment 
ajustat al previst, ja que 
ha sigut una mica massa 
llarg / curt per concloure 
correctament el tema  

Temps no ajustat. 
Exposició excessivament 
curta / llarga 

Presentació 
excessivament llarga o 
insuficient per 
desenvolupar 
correctament el tema 

10% 

Suport 

L'exposició s'acompanya 
de suports visuals 

especialment atractius i 
de molta qualitat 

(imatges, vídeos, ...) 

Suports visuals adequats 
i interessants (imatges, 

vídeos ...) 

Suport visuals adequats 
però poc interessants 
(imatges, vídeos, ...) 

Suports visuals 
inadequats o conté pocs 
elements gràfics i trossos 

de text llargs 
text 

Suports visuals 
inexistents, el suport 
es majoritàriament 

text 

10% 
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RÚBRICA ACTIVITAT 6 : Fabricació del Rack de comunicació. (Grups de 6). 

MÒDUL MPF3016.  INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 

Com he indicat al principi del punt 6.7, aquesta és la part del projecte que no s’ha treballat durant aquest curs. Tot i que a l’activitat 3 s’ha fet 

recerca d’informació d’aquesta part, abans d’iniciar aquesta activitat es dedicarà un temps per resoldre els dubtes que es pugui plantejar. 

 

RA 
Criteris 

d’avaluació 
Completament assolit 

(9-10) 
Molt assolit 

 (7-8) 
Assolit 
 (5-6) 

No assolit 
(0-4) 

Pes 

1.2 Munta 
canalitzacions, suports i 
armaris en xarxes de 
transmissió  de veu i 
dades, identificant-ne 
els elements en el pla de 
la instal·lació i aplicant 
tècniques de muntatge 

S’ha tingut en 
compte les fases per 
al muntatge d’un 
rack 

S’ha muntat el rack 
tenint en compte les 
fases corresponents i 
sense dificultat 

S’ha muntat el rack 
gaire bé respectant les 
fases corresponents 
amb alguna dificultat 

S’ha muntat el rack gaire 
bé respectant les fases 
corresponents amb 
molta dificultat 

No s’ha muntat el rack  
tenint en compte les 
fases corresponents. 

25% 

S’ha muntat el rack 
interpretant el pla 

S’ha muntat el rack 
interpretant el pla sens 
dificultats 

S’ha muntat el rack amb 
petites dificultats per  
interpretar el pla  

S’ha muntat el rack amb 
moltes dificultats per  
interpretar el pla 

No s’ha sabut muntar 
el rack interpretant el 
pla 

25% 

S’han muntat el rack 
amb les mesures 
establertes 

S’ha muntat el rack 
correctament amb les 
mesures establertes 

S’ha muntat el rack 
correctament amb les 
mesures establertes 
amb petites dificultats 

S’ha muntat el rack 
correctament amb les 
mesures establertes amb 
moltes dificultats 

No s’ha muntat el rack 
amb les mesures 
establertes 

25% 

S’han aplicat normes 
de seguretat en l’ús 
d’eines 

S’han aplicat totes les 
normes de seguretat en 
l’ús d’eines i s’han 
utilitzat tots els EPIs 
necessaris  

S’han aplicat gaire bé 
totes les normes de 
seguretat en l’ús d’eines 
i s’han utilitzat els EPIs 
necessaris 

S’han aplicat normes de 
seguretat en l’ús d’eines, 
però no s’han utilitzat 
totes els EPIs necessaris 

No s’han aplicat 
normes de seguretat 
en l’ús d’eines, ni s’han 
utilitzat els EPIs 
necessaris 

25% 
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RÚBRICA ACTIVITAT 7: Instal·lació de canalitzacions i estesa de cablejat. (Grups de 6). 

MÒDUL MPF3016.  INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 

En aquesta es prendran les mesures per tal preparar i instal·lar les canaletes, realitzar l’estesa de cable necessari, així com la instal·lació de les rosetes 

corresponents per poder connectar els ordinadors. 

RA Criteris d’avaluació 
Completament assolit 

(9-10) 
Molt assolit  

(7-8) 
Assolit  
(5-6) 

No assolit  
(0-4) 

Pes 

1.1 Selecciona elements 
que configuren les xarxes 
per a la transmissió de veu 
i dades, 

Identifica correctament els 
elements d’una xarxa de 
transmissió de dades 

Identifica tots els elements 
de la xarxa per a la seva 
instal·lació. 

Identifica gaire bé tots els 
elements de la xarxa per a 
la seva instal·lació. 

Identifica els elements 
bàsics de xarxa per a la 
seva instal·lació 

No identifica cap element 
de la xarxa. 12,5% 

S’han descrit els tipus de 
fixacions de canalitzacions  

Es descriuen els tipus de 
fixacions de les 
canalitzacions i rosetes 

Es descriu gaire bé tots els 
tipus de fixacions de les 
canalitzacions i rosetes  

Es descriu de manera 
bàsica els tipus de fixacions 
per de les canalitzacions i 
rosetes 

No es descriu cap tipus de 
fixacions per a les canaletes 

12,5% 

1.2 Munta canalitzacions, 
suports i armaris en xarxes 
de transmissió  de veu i 
dades, identificant-ne els 
elements en el pla de la 
instal·lació i aplicant 
tècniques de muntatge 

S’han seleccionat les 
tècniques i eines emprades 
per a la instal·lació de les 
canalitzacions 

Es selecciona de manera 
correcta les tècniques i 
eines emprades per a la 
instal·lació de les 
canalitzacions 

Es selecciona gaire bé totes 
les tècniques i eines 
emprades per a la 
instal·lació de les 
canalitzacions 

Es selecciona algunes 
tècniques i eines emprades 
per a la instal·lació de les 
canalitzacions 

No es selecciona cap 
tècnica ni eina per a la 
instal·lació de les 
canalitzacions 

12,5% 

S’han preparat la ubicació 
de rosetes i canalitzacions 

S’ha preparat la ubicació de 
rosetes i canalitzacions de 
manera correcta 

S’ha preparat la ubicació de 
rosetes i canalitzacions 
amb alguna petita dificultat 

S’ha preparat la ubicació de 
rosetes i canalitzacions 
amb dificultats 

No s’ha preparat la ubicació 
de rosetes i canalitzacions 12,5% 

S’han muntat les 
canalitzacions i rosetes 

S’han muntat les 
canalitzacions i rosetes de 
manera correcta i sense 
cap dificultat 

S’han muntat les 
canalitzacions i rosetes de 
manera correcta amb 
alguna petita dificultat 

S’han muntat les 
canalitzacions i rosetes de 
manera correcta amb 
molta dificultat 

No s’han muntat les 
canalitzacions ni rosetes de 
manera correcta 

12,5% 

S’han aplicat normes de 
seguretat en l’ús d’eines 

S’han aplicat les normes de 
seguretat en l’ús d’eines de 
manera correcta 

S’han aplicat gairebé totes 
les normes de seguretat en 
l’ús d’eines de manera 
correcta 

No s’ha aplicat alguna 
norma de seguretat en l’ús 
d’eines 

No s’han aplicat cap norma 
de seguretat en l’ús d’eines 

12,5% 

1.3 Desplega el cablatge 
d’una xarxa de veu i dades 
analitzant els seu traçat. 

S’han recorregut els detalls 
del cablatge de la 
instal·lació i el seu 
desplegament 

Es reconeix correctament la 
categoria del cablatge i els 
espais de suport per a les 
canalitzacions sense 
dificultat 

Es reconeix la categoria del 
cablatge i els espais de 
suport per a les 
canalitzacions amb petites 
dificultats 

Es reconeix  la categoria del 
cablatge i els espais de 
suport per a les 
canalitzacions amb 
dificultat 

No es reconeix  la categoria 
del cablatge i els espais de 
suport per a les 
canalitzacions 

12,5% 

S’ha tallat i etiquetat el 
cable 

S’ha tallat i etiquetat el 
cable correctament 

S’ha tallat i etiquetat quasi 
tot el cable correctament 

S’ha tallat i etiquetat el 
cable de manera 
acceptable 

S’ha tallat i etiquetat el 
cable de manera incorrecta 12,5% 
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RÚBRICA ACTIVITAT 8: Fabricació de fuetons de cable ethernet. (Grups de 6). 

MÒDUL MPF3016.  INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 

Es fabricaran els fuetons de xarxa necessaris per connectar cada ordinador i també per connectar al rack l’enllaç entre el patch panel i el switch. 

 

RA 
Criteris 

d’avaluació 
Completament assolit 

(9-10) 
Molt assolit  

(7-8) 
Assolit  
(5-6) 

No assolit  
(0-4) 

Pes 

1.4 Instal·la elements i 
sistemes de transmissió 
de veu i dades, tot 
reconeixent i aplicant 
les diferents tècniques 
de muntatge. 

S’ha identificat el 
cablatge en funció 
del seu etiquetatge 
o colors 

Identifica correctament 
els colors del cablatge 
segons la norma 
corresponent. 

Té alguna dificultat per 
identificar  els colors del 
cablatge segons la 
norma corresponent. 

Té dificultats per 
identificar  els colors del 
cablatge segons la norma 
corresponent. 

No identifica els colors 
del cablatge segons la 
norma corresponent 

25% 

S’han seleccionat les 
eines. 

Selecciona les eines 
adequades i de manera 
correcta per la fabricació 
del cablatge 

Selecciona les eines 
adequades per la 
fabricació del cablatge 
amb petites dificultats 

Selecciona les eines 
adequades per la 
fabricació del cablatge 
amb moltes dificultats 

No selecciona les eines 
adequades per la 
fabricació del cablatge 

25% 

S’han acoblat els 
cables amb els 
connectors rj45 

Es grimpa el cable 
correctament assegurant 
la connectivitat del cable 

Es grimpa el cable 
correctament amb 
petites dificultats 
assegurant la 
connectivitat del cable 

Es grimpa el cable 
correctament amb 
moltes dificultats 
assegurant la 
connectivitat del cable 

No es grimpa 
correctament el cable 

25% 

S’han aplicat les 
normes de 
seguretat, en l’ús 
d’eines i sistemes 

S’han aplicat 
correctament totes les 
normes de seguretat, en 
l’ús d’eines i sistemes 

S’han aplicat gaire bé 
totes les normes de 
seguretat, en l’ús 
d’eines i sistemes 

S’han aplicat bàsicament 
les normes de seguretat, 
en l’ús d’eines i sistemes 

No s’ha aplicat cap 
norma de seguretat, en 
l’ús d’eines i sistemes 

25% 
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RÚBRICA ACTIVITAT 9: Instal·lació switch, patch panel i connexions de cablejat .(Grups de 6). 

MÒDUL MPF3016.  INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE XARXES PER A TRANSMISSIÓ DE DADES 

Es realitzarà la instal·lació, al rack de comunicacions, del switch, patch panel, així com la connexió del cablejat corresponent. També els connectaran els 

fuetons de xarxa que connecten els ordinadors a les rosetes i es realitzarà l’etiquetatge de tots els punts de xarxa, tant al rack com a les rosetes. Un cop 

això, es verificarà amb l’eina corresponent la connectivitat de tot el cablejat. 

 

RA 
Criteris 

d’avaluació 
Completament assolit 

(9-10) 
Molt assolit  

(7-8) 
Assolit  
(5-6) 

No assolit  
(0-4) 

Pes 

1.4 Instal·la elements i 
sistemes de transmissió 
de veu i dades, tot 
reconeixent i aplicant 
les diferents tècniques 
de muntatge. 

S’han col·locat 
els sistemes o 
elements al seu 
lloc d’ubicació 

S’han col·locat els 
dispositius d’electrònica de 
xarxa correctament al rack i 
sense dificultat  

S’han col·locat els 
dispositius 
d’electrònica de xarxa 
correctament al rack 
amb alguna dificultat 

S’han col·locat els 
dispositius d’electrònica 
de xarxa correctament 
al rack amb alguna 
dificultat  

No S’han col·locat els 
dispositius d’electrònica 
de xarxa correctament 
al rack 

25% 

S’han fixat els 
sistemes o 
elements 

S’han fixat els dispositius 
d’electrònica de xarxa 
correctament al rack i sense 
dificultat 

S’han fixat els 
dispositius 
d’electrònica de xarxa 
correctament al rack 
amb alguna dificultat 

S’han fixat els 
dispositius d’electrònica 
de xarxa correctament 
al rack amb alguna 
dificultat 

No s’han fixat els 
dispositius d’electrònica 
de xarxa correctament 
al rack. 

25% 

S’ha connectat 
el cablatge amb 
els sistemes i 
elements, 
assegurant un 
bon contacte 

S’ha connectat 
correctament el cablatge i 
l’electrònica de xarxa sense 
dificultat i s’ha comprovat 
el correcte funcionament  

S’ha connectat 
correctament el 
cablatge i 
l’electrònica de xarxa 
amb alguna dificultat i 
s’ha comprovat el 
correcte 
funcionament 

S’ha connectat 
correctament el 
cablatge i l’electrònica 
de xarxa amb molta 
dificultat i s’ha 
comprovat el correcte 
funcionament 

No s’ha connectat 
correctament el 
cablatge i l’electrònica 
de xarxa. 

25% 

S’han col·locat 
els embellidors, 
tapes i elements 
decoratius. 

S’han col·locat tots els 
embellidors, tapes 
correctament. 

S’han col·locat gaire 
bé tots els 
embellidors i tapes 
correctament. 

Ha mancat col·locar 
alguns embellidors i, 
tapes correctament. 

No s’han cap dels 
embellidors i tapes 
correctament. 

25% 
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RÚBRICA ACTIVITAT 10: Muntatge i instal·lació d’ordinadors i sistema operatiu.(Grups de 6). 

MÒDUL MPF3029. MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES I COMPONENTS INFORMÀTICS 

MÒDUL MPF3030. OPERACIONS AUXILIARS PER A LA CONFIGURACIÓ I L’EXPLOTACIÓ 

Es realitzarà la instal·lació dels 6 ordinadors, la instal·lació del sistema operatiu, es 

configuraran les adreces IP de manera estàtica i es configuraran els recursos 

compartits corresponents. Finalment es verificarà la xarxa local, assegurant-nos que 

tots els ordinadors es comuniquin entre sí. 

 RA Criteris d’avaluació 
Completament assolit  

(9-10) 
Molt assolit  

(7-8) 
Assolit  
(5-6) 

No assolit  
(0-4) 

Pes 

MPF3029 

1.1 selecciona els 
components i eines per a 
la realització del muntatge 
i manteniment de 
sistemes 
microinformàtics. 

S’han seleccionat 
les eines 
necessàries per al 
procediment de 
muntatge 

S’han seleccionat les 
eines correctes per al 
muntatge dels equips 
sense dificultat 

S’han seleccionat gaire 
bé totes les eines per 
al muntatge dels 
equips amb alguna 
dificultat 

S’han seleccionat les 
eines per al 
muntatge dels 
equips amb molta 
dificultat 

No s’han 
seleccionat les 
eines correctes 
per al muntatge 
dels equips sense 
dificultat 

12,5% 

1.2 Acobla els 
components maquinari 
d’un equip 
microinformàtic, 
interpretant instruccions i 
aplicant tècniques de 
muntatge. 

S’han acoblat els 
components 
maquinari interns, 
a la placa base 
correctament 

S’han acoblat 
correctament els 
components interns 
dels equips sense 
dificultat 

S’han acoblat 
correctament gaire bé 
tots els components 
interns de tots els 
equips instal·lats. 

S’han acoblat  els 
components interns 
de la major part dels  
equips instal·lats 
amb dificultat. 

No S’ha acoblat  
els components 
interns de la 
major part dels  
equips instal·lats 
amb dificultat. 

12,5% 

1.3 Instal·lació de 
sistemes operatius 

S’ha instal·lat 
correctament el 
S.O. als equips 
seguint el passos 
corresponents 

S’ha instal·lat 
correctament els S.O 
de tots els equips 
instal·lats 

S’ha instal·lat 
correctament els S.O 
en la majoria dels 
equips instal·lats 

S’ha instal·lat 
correctament els 
S.O en al menys la 
meitat dels equips 
instal·lats 

No s’ha instal·lat 
correctament els 
S.O en al menys la 
meitat dels equips 
instal·lats 

12,5% 

1.4 Comprova la 
funcionalitat dels sistemes 

S’ha fet la 
verificació del 
correcte 
funcionament dels 
equips instal·lats 

S’han fet les 
verificacions 
adequades a tots els 
equips instal·lats 

S’han fet les 
verificacions 
adequades a gaire bé 
tots els equips 
instal·lats 

S’han fet les 
verificacions 
adequades a la 
majoria dels equips 
instal·lats 

S’han fet les 
verificacions 
adequades a 
menys la meitat 
dels equips 
instal·lats 

12,5% 

MPF3030 

1.1 Configura els equips 
informàtics 

S’han configurat els 
paràmetres bàsics 
de la instal·lació 

S’han configurat els 
paràmetres bàsics de 
tots els equips 
instal·lats. 

S’han configurat els 
paràmetres bàsics 
gaire bé a tots els 
equips instal·lats. 

S’han configurat els 
paràmetres bàsics a 
la majoria dels 
equips instal·lats. 

S’han configurat 
els paràmetres 
bàsics a menys de 
la meitat dels 
equips instal·lats. 

12,5% 

1.2 Configura equips 
informàtics en xarxa 

S’ha configurat 
serveis per 
compartir recursos 

S’ha configurat 
l’adreça IP i recursos 
compartits en tots els 
equips instal·lats  

S’ha configurat 
l’adreça IP i recursos 
compartits gaire bé a 
tots els equips 
instal·lats 

S’ha configurat 
l’adreça IP i recursos 
compartits a la 
majoria dels equips 
instal·lats. 

S’ha configurat 
l’adreça IP i 
recursos 
compartits a 
menys de la 
meitat dels equips 
instal·lats 

12,5% 

1.3 Utilitza aplicacions 
d’un paquet ofimàtic 

S’ha instal·lat in 
paquet ofimàtic 

S’ha instal·lat i 
verificat un paquet 
ofimàtic en tots els 
equips instal·lats 

S’ha instal·lat i 
verificat un paquet 
ofimàtic gaire bé a 
tots els equips 
instal·lats 

S’ha instal·lat i 
verificat un paquet 
ofimàtic a la majoria 
dels equips 
instal·lats 

S’ha instal·lat i 
verificat un 
paquet ofimàtic a 
menys de la 
meitat dels equips 
instal·lats 

12,5% 

1.4 Empra utilitats 
proporcionades per 
Internet. 

S’ha configurat 
comptes de correu 
electrònic 

S’ha realitzat la 
configuració d’un 
compte de correu a 
tots els equips 

S’ha realitzat la 
configuració d’un 
compte de correu 
gaire bé  a tots els 
equips 

S’ha realitzat la 
configuració d’un 
compte de correu a 
la majoria dels 
equips instal·lats 

S’ha realitzat la 
configuració d’un 
compte de correu 
a menys de la 
meitat dels equips 
instal·lats 

12,5% 
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ACTIVITAT 12:  ENTREVISTA FINAL (INDIVIDUAL) 

 

NOM DE L’ALUMNE:_______________________________DATA:____________NOTA: ____ 

 

1. Quina és la mesura (en U) del rack de comunicacions que heu fabricat? 

 

2. Quin tipus de canaletes heu emprat en aquesta instal·lació? 

 

3. Quina categoria de cable de xarxa heu utilitzat? 

 

4. Com es diuen els connectors que heu utilitzat per muntar al cable de xarxa? 

 

5. Per a que serveix el patch panel que heu instal·lat al rack de comunicacions? 

 

6. Quina mida mínima han de tenir els fuetons de cable que van del patch panel al 

switch? 

 

7. Quina és l’adreça de xarxa que heu configurat als equips? 

 

8. Quin sistema operatiu heu instal·lat? 

 

9. Amb quina comanda podem verificar la connectivitat entre dos PCs de la xarxa? 

 

10. Explica en un dels PCs que has instal·lat com es configura un recurs compartit?  
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GRAELLA D’OBSERVACIÓ (INDIVIDUAL) 

 

MOLT BÉ 
(4) 

BÉ 
(3) 

ACCEPTABLE 
(2) 

MALAMENT 
(1) 

MOLT MALAMENT 
(0) 

PES 

ASSISTÈNCIA I 
PUNTUALITAT 

 

Assisteix a classe 
de manera 
regular i 
puntualment 

Assisteix a classe de 
manera regular però 
té alguna falta de 
puntualitat 

Assisteix a classe de 
manera regular però 
té 5 faltes de 
puntualitat 

Té fins 6 faltes 
d’assistència sense 
justificar i fins a 10 de 
puntualitat 

Té més de 10 faltes 
d’assistència 
injustificades i gaire 
bé mai arriba 
puntual   

20% 

PARTICIPACIÓ 
INDIVIDUAL I 

GRUPAL 

Participa 
activament en 
totes les tasques 
grupals i 
individuals 

Participa activament 
gaire bé en totes les 
tasques grupals i 
individuals 

Participa activament 
en la meitat de les 
tasques grupals i 
individuals 

Participa activament 
en menys de la  meitat 
de les tasques grupals 
i individuals 

No participa 
activament en cap 
de les tasques 
grupals i individuals 

20% 

APORTACIÓ 
D’IDEES AL GRUP 

En les seves 
participacions 
aporta moltes 
idees al projecte  

En les seves 
participacions aporta 
idees al projecte  

En les seves 
participacions aporta 
algunes idees al 
projecte  

En les seves 
participacions quasi 
no aporta idees al 
projecte 

No aporta cap idea 
al projecte 

20% 

ÚS DEL MATERIAL 

Sempre fa un ús 
correcte del 
material i es 
preocupa 
d’ordenar-lo al 
finalitzar les 
tasques 

Gaire bé sempre fa un 
ús correcte del 
material i es preocupa 
d’ordenar-lo al 
finalitzar les tasques 

Moltes vegades fa un 
ús correcte del 
material i algunes 
vegades s’oblida 
d’ordenar-lo al 
finalitzar les tasques 

Moltes vegades fa un 
ús incorrecte del 
material i s’oblida 
d’ordenar-lo al 
finalitzar les tasques 

Sempre fa un ús 
incorrecte del 
material i s’oblida 
d’ordenar-lo al 
finalitzar les tasques 

20% 

RELACIÓ AMB ELS 
PROFESSORS I ELS 

COMPANYS 

Manté sempre 
una relació molt 
respectuosa amb 
els professors i 
els companys 

Normalment manté 
una relació 
respectuosa amb els 
professors i els 
companys 

No sempre manté una 
relació respectuosa 
amb els professors o 
amb els companys 

No sempre manté una 
relació respectuosa 
amb els professors o 
amb els companys i a 
vegades té 
comportament 
disruptiu. 

No manté relació de 
respecte amb els 
professors ni amb 
els companys i té un 
comportament 
disruptiu 
 

20% 
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AVALUACIÓ ENTRE IGUALS (TREBALL EN EQUIP) 

 

 

MOLT BÉ 
(4) 

BÉ 
(3) 

ACCEPTABLE 
(2) 

MALAMENT 
(1) 

MOLT MALAMENT 
(0) 

PES 

Participació activa 
i ajuda mútua 

Sempre participa 
activament en la 
realització de les 
tasques i 
col·labora molt 
ajudant els altres 

Gairebé sempre 
participa activament 
en la realització de les 
tasques i col·labora 
força  ajudant els 
altres 

Sovint participa 
activament en la 
realització de les 
tasques i també 
col·labora ajudant els 
altres 

Poques vegades 
participat activament 
en la realització de les 
tasques ni tampoc 
col·labora ajudant els 
altres 

Mai o gairebé mai 
participa en la 
realització de les 
tasques i/o 
col·labora ajudant 
els altres 

25% 

Foment de 
l'assoliment de les 
activitats en grup 

Sempre 
aconsegueix 
resoldre les 
activitats 
correctament 
creant un bon 
ambient de 
treball i 
fomentant la 
participació dels 
membres del 
grup 

Gairebé sempre 
aconsegueix resoldre 
les activitats 
correctament creant 
un bon ambient de 
treball i fomentant la 
participació dels 
membres del grup 

Sovint aconsegueix 
resoldre les activitats 
correctament creant 
un bon ambient de 
treball i fomentant la 
participació dels 
membres del grup 

Poques vegades 
aconsegueix resoldre 
les activitats 
fomentant la 
participació dels 
membres del grup 

Mai aconsegueix 
resoldre les 
activitats fomentant 
la participació dels 
membres del grup 

25% 

Responsabilitats 
individuals dins del 

grup 

Assumeix sempre 
les tasques 
encomanades de 
manera 
responsable i 
s'esforça per dur-
les a terme de la 
millor manera 
possible i dins el 
termini establert. 

Gairebé sempre 
assumeix les tasques 
encomanades de 
manera responsable i 
s'esforça per dur-les a 
terme de la millor 
manera possible i dins 
el termini establert. 

Sovint assumeix les 
tasques encomanades 
de manera 
responsable i s'esforça 
per dur-les a terme de 
la millor manera 
possible i dins el 
termini establert. 

Poques vegades 
assumeix les tasques 
encomanades de 
manera responsable i 
s'esforça per dur-les a 
terme de la millor 
manera possible i dins 
el termini establert 

Mai o gairebé mai 
assumeix les tasques 
encomanades de 
manera responsable 
i s'esforça per dur-
les a terme de la 
millor manera 
possible i dins el 
termini establert. 

25% 

Interacció amb els 
altres 

Durant la 
realització de les 
tasques, sempre 
expressa la seva 
opinió, escolta 
les opinions dels 
altres i accepta 
els seus 
suggeriments, i 
fa el possible per 
arribar a un 
consens i 
resoldre 
conflictes 

Durant la realització 
de les tasques, gairebé 
sempre expressa la 
seva opinió, escolta 
les opinions dels altres 
i accepta els seus 
suggeriments, i fa el 
possible per arribar a 
un consens i resoldre 
conflictes 

Durant la realització 
de les tasques, sovint 
expressa la seva 
opinió, escolta les 
opinions dels altres, 
accepta els seus 
suggeriments i fa el 
possible per arribar a 
un consens i resoldre 
conflictes 

Durant la realització 
de les tasques, poques 
vegades expressa la 
seva opinió, 
pràcticament no 
escolta les opinions 
dels altres ni accepta 
els seus suggeriments. 
Tampoc fa el possible 
per arribar a un 
consens i resoldre 
conflictes 

Durant la realització 
de les tasques, mai 
expressa la seva 
opinió, no escolta 
les opinions dels 
altres ni accepta els 
seus suggeriments. 
Tampoc fa el 
possible per arribar 
a un consens i 
resoldre conflicte 

25% 

 

 

 

 

 

 


