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NOTA 
 

La programación que se va a desarrollar en este anexo está realizada en lengua catalana, ya 

que es una programación didáctica que quedará en el archivo del centro educativo, y toda la 

información a nivel de documentos que dispone este, o cualquier otro centro, en el ámbito del 

territorio catalán, está sometida a lo que indica el “Departament d’Ensenyament”. 
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1. Introducció 
 

La programació didàctica que es desenvoluparà, contempla les unitats formatives 1 i 2 del 

mòdul en què s'ha ubicat el projecte. La resta d'unitats formatives del mòdul, s'impartiran durant 

el curs.  

 

Les UF 1 i 2 tenen assignades 88 hores per a cadascuna d'elles, utilitzant les hores de lliure 

disposició per impartir alguns criteris d’avaluació que no s’han pogut introduir en aquesta 

adaptació.  

 

En les 176 hores que es disposen inicialment hi ha compreses un seguit d'activitats que són 

comuns en les dues UF, ja que aquestes tenen uns resultats d'aprenentatge molt semblants 

com es veurà en l'apartat 6.2. La diferència d'aquests RA està en el tipus d'instal·lació, si és 

normal o especial, però com el local del projecte és de tipus especial amb risc d'explosió, ja 

engloba les dues tipologies, atès que la forma d'instal·lació és la mateixa per a les dues 

modalitats, però tenint en compte certes disposicions que emmarca el REBT. 

 

Es per tot això, i de forma excepcional que el format de la programació està fet de forma 

que doblega els espais en les taules de resums de continguts, RA i CA. D’aquesta forma 

no es repeteix les mateixes activitats fent que no sigui tan llarga aquesta programació. 

 

 

 

 

2. Identificació del mòdul professional 
 

Mòdul professional 03. Configuració d’instal·lacions elèctriques. 

 Codi: 0524 

 Professorat: 

 

- Especialitat: Instal·lacions electrotècniques 

- Cos: Professor tècnic de formació professional 

 

 Durada: 264 hores 

 Hores de lliure disposició: 22 hores 

 Unitats formatives que el composen: 

 

- UF 1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis. 88 hores 

- UF 2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials. 88 hores 

- UF 3: Configuració d’instal·lacions d’iluminació exterior. 33 hores 

- UF 4: Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 33 hores 

 

El mòdul consta de 8 hores setmanals que fan un total de 264 hores anuals, i que es 

desenvoluparan en el primer curs. Segons l’horari establert per al conjunt del mòdul, les 

classes es desenvoluparan en sessions de dos i tres hores, repartides en els cinc dies de la 

setmana, en un total de 33 setmanes. 
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3. Relació d’unitats formatives i nuclis formatius 

A continuació es mostra la taula de distribució d’hores tal i com està en el Decret Currículum de 

la Generalitat: 

 

MÒDUL 
PROFESSIONAL 

Esp. 
Docent 

Hores   
Max-Min 

HLLD UNITATS FORMATIVES 
Hores 

mínimes 

Mòdul 03: 
Configuració 

d’instal·lacions 
elèctriques  

PS 525 242-264 22 

UF 1: Configuració d’instal·lacions 
elèctriques en edificis 

88 

UF 2: Configuració d’instal·lacions 
elèctriques especials 

88 

UF 3: Configuració d’instal·lacions 
d’iluminació exterior 

33 

UF 4: Configuració d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques 

33 

 

 

 

4. Estratègies metodològiques i d’organització 

Es fa una planificació de temporització per repartir les hores del mòdul en les 33 setmanes que 

es preveu que durarà el curs lectiu, i les hores de lliure disposició es deixen estratègicament 

entre les UF 3 i 4 que s'impartiran primer, i les UF 1 i 2, que són les que engloba aquest 

projecte, podent fer ús d'aquestes hores o part d'elles en qualsevol de les unitats formatives. 

Amb les hores de les unitats formatives d’aquest mòdul repartides, es fa la ordenació 

cronològica al llarg de les 33 setmanes del curs, tenint en compte les hores setmanals 

dedicades a cada unitat. 

 La distribució horària setmanal del mòdul és la següent: 

 

- Les 8 hores setmanals, és una classe de dos hores i dues classes de tres hores a 

la setmana. 
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 Per a la distribució de les unitats formatives del mòdul es tindrà en compte que les UF 1 

i 2 es fan conjuntament, i aquesta distribució serà la següent: 

 

UF 1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis. 88 hores   

UF 2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials. 88 hores    

Nucli formatiu Hores 

NF1. Introducció al projecte  21 

NF2.  Recursos de partida, i recollida de dades.  18 

NF3. Gestió del projecte, la memòria descriptiva.  71 

NF4. Documentació dels annexes.  34 

NF5. Plec de condicions, pressupost i altres documents.  32 

UF 3: Configuració d’instal·lacions d’enllumenat exterior. 33 hores 

Nucli formatiu Hores 

NF1. Luminotècnia 15 

NF2. Instal·lacions elèctriques exteriors 18 

UF 4: Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 33 hores 

Nucli formatiu Hores 

NF1. Característiques tècniques de les instal·lacions fotovoltaiques 12 

NF2. Disseny i dimensionat d'una instal·lació 21 

 

 L’elaboració d’esquemes i memòries es faran en grup i individualment depenent de la 

UF. 

 S’utilitzarà el llibre de text triat pel departament al inici de curs. 

 La comunicació i intercanvi d’informació i entregues es farà a través de la plataforma de 

Moodle interna del centre, de la qual es donaran les claus d’accés al inici de curs als 

alumnes. 

 Hi ha programada una sortida en comú amb el mòdul 2, d’aquest mateix cicle, a 

l’empresa ABB, per mostrar el departament d’automatismes elèctrics. 

 

 

 

5. Avaluació i qualificació del mòdul professional 

Per realitzar l’avaluació dels alumnes s’utilitzaran els següents procediments: 

 Treballs pràctics o projectes on es valorarà: El funcionament, seguretat elèctrica, 

connexions, temps emprat, presentació, funcionalitat, etc. L’alumne realitzarà una fitxa 

o memòria del treball realitzat mitjançant mètodes manuals. 

 Realització de proves escrites o orals. 

 Preguntes en classe realitzades de forma individual o en grup. 

 Actitud. L’alumne mantindrà en tot moment l’actitud i la vestimenta que el professor 

consideri oportuna per evitar riscos i accidents en el laboratori. L’actitud de l’alumne en 
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classe podrà contribuir a alterar la qualificació de l’activitat de treball, que podrà ser 

modificada si el professor considera que dita actitud es negativa. En aquest cas, la nota 

de l’activitat, disminuirà entre 0,5 punts com a mínim, i 2 punts com a màxim. 

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats formatives amb 

nota igual o superior a 5 sobre 10. 

Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons la següent 

ponderació de percentatges: 

 

                                            

 

Al finalitzar cada UF s'obtindrà una qualificació. Cada una de les UF’s es superarà amb un cinc 

com a mínim, i la nota serà la mitjana ponderada dels diferents Nuclis Formatius, en funció de 

la seva durada. 

La participació i assistència a classe seran aspectes bàsics per a l'avaluació. Es necessitarà un 

80% d’assistència per tenir dret a avaluació contínua.  

Per a la obtenció directa del CQI es necessari obtenir una qualificació de 7 sobre 10 en les 

proves especifiques que estiguin directament relacionades amb les ITC’s. 

Els alumnes de segon curs que tinguin suspès alguna UF de primer curs, assistiran a les 

classes i faran las proves del mòdul M03 per superar la UF pendent. El professor del mòdul 

M03 estarà a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 

 

 

6. Espais, equipaments i recursos. 

Totes les sessions del mòdul professional es realitzaran a les aules tècniques, aula 

d’instal·lacions interiors, i aula d’informàtica, que ha de comptar necessàriament amb un 

ordinador per a cada dues persones i software de simulació.  

També han d’estar equipades amb projector d’imatges per fer les explicacions i connexió a 

internet per recerca d’informació. 

Els equips necessaris per la realització d’aquest mòdul son els següents: 

 Equips de protecció personal 

 Eines manuals per a treballs elèctrics i mecànics 

 Maquinària de mecanitzat 

 Aparells de mesures elèctriques específiques al REBT 

 Dispositius de mesura d’energia 

 Equips de mecanismes d’habitatges 
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El material per realitzar les pràctiques es el següent: 

 

Material Unitats 

Interruptor automàtic corba C  10 

Regleta connexió 10 mm 30 

Cable 1,5 mm
2 

1500 m 

Tub 16 mm 10 m 

Tub 20 mm 30 m 

Quadre de comandament i protecció de 16 elem. Gewuis 1 

Caixa estanca 15 

Contactor modular de 3 pols 25 A 1 

Clavilla chuko monofàsica mod Coma 10 

Cebador 5 

Telerruptor 2 

Portacebador 15 

Reactància Quicktronic 5 

Lluminària de vapor de mercuri 1 

Lluminària de vapor de sodi 1 

Lluminària de halogenurs metàl·lics 1 

Làmpada tipus downlight de 25 W 1 

Làmpada halògena de 100 W 1 

Fluorescent 36 W 1 

Portalàmpades 1 

Sensor regulador 1 

Captador solar fotovoltaic 4 

Inversor de corrent  1 

Regulador electrònic 1 

Bateria acumuladora 1 

Taulers, cargols 20 

 

 

 

7. Programació de les unitats formatives 

La programació només es farà de les Unitats Formatives 1 i 2, que són les unitats que es tenen 

que adaptar al projecte.  

Les Unitats formatives 3 i 4 d’aquest Mòdul Professional, ja tenen feta la programació en el 

centre, i s’imparteixen amb aquesta previsió.  

 

 



Programació didàctica adaptada a un projecte de FP Innova.  
 

10  

 

7.1. Ordenació cronològica i contextualització dels continguts (C) 

Els continguts de les UF1 i UF2 son els següents: 

UF 1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis 

Contingut 1. Identificació d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d'edificis 
d'habitatges, indústries, oficines i locals de concurrència pública: 

1.1 Normativa. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT), codi tècnic d'edificació 
(CTE), normes particulars de les companyies subministradores i normes UNE, normativa 
publicada per la Generalitat de Catalunya, entre altres. 

1.2 Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (RD 
842/2002, articles, ITCBT 01, 02, 03 (apèndix inclòs), 04 i 05 i modificacions posteriors). 

1.3 Sistemes de distribució de baixa tensió. Generalitats. Classificació de les tensions. 
Conductors actius i de protecció. Xarxes aèries i subterrànies. 

1.4 Estructura de les instal·lacions (ITC-BT 12): embrancaments i instal·lacions d’enllaç. 
Instal·lacions interiors o receptores. 

1.5 Dispositiu general de protecció (CGP, CPM, entre altres). Línia general d'alimentació. 
Comptadors. Ubicació i sistemes d'instal·lació. Derivacions individuals. Dispositius generals i 
individuals de comandament i protecció. Elements de control de potència (ICP, maxímetre, 
entre altres). Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions d’enllaç. 
(ITC-BT 13, 14, 15, 16, 17). 

1.6 Equips de mesura. Directa i indirecta. Comptadors. Tarifes elèctriques 

1.7 Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals (ITC-BT 19). Sistemes 
d’instal·lació (ITC-BT 20). Tubs i canals protectores (ITC-BT 21). 

1.8 Instal·lacions interiors en habitatges i edificis. Nombre de circuits i característiques (ITC-BT 
25). Prescripcions generals (ITC-BT 26). Locals amb banyera o dutxa (ITC-BT 27). 

1.9 Instal·lacions en locals de concurrència pública (ITC 28). Àmbit d’aplicació. Alimentació dels 
serveis de seguretat. Prescripcions de caràcter general. Prescripcions complementàries per a 
locals d’espectacles, activitats recreatives i locals de reunió i treball. 

1.10 Enllumenat d’emergència. Enllumenat de seguretat i de reemplaçament. Instal·lacions en 
què cal enllumenat d’emergència. 

1.11 Elements característics de les instal·lacions. Conductors i cables. Tubs i canals protectors. 

1.12 Envolupants. Graus de protecció dels envolupants codis IP i IK 
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1.13 Elements de comandament i protecció. Proteccions contra sobreintensitats, sobretensions, 
contactes directes i indirectes. (ITC 22, 23 i 24). 

1.14 Mecanismes i preses de corrent. 

Contingut 2. Determinació de les característiques d'elements en instal·lacions 
elèctriques: 

2.1 Previsió de càrregues (ITC-BT 10). Criteris de càlcul. Potència prevista, instal·lada i màxima 
admissible 

2.2 Determinació del nombre de circuits a les instal·lacions d'habitatges i en l’entorn d'edificis. 

2.3 Coeficients de simultaneïtat en edificis i habitatges 

2.4 Càlculs de secció. Criteris de càlcul. Caigudes de tensió. Densitat de corrent. Corrent de 
curtcircuit. Taules de càlcul. Tipus de conductors, aplicacions. Normativa aplicable. Normes 
UNE. 

2.5 Càlcul i dimensionament de canalitzacions. Tipus i aplicacions. Normativa aplicable. 

2.6 Dimensions de quadres i caixes. Tipus i valors característics. 

2.7 Dimensionament dels elements de protecció. Fusibles. Interruptors magnetotèrmics. Tipus i 
corbes de disparament dels magnetotèrmics. Protecció del conductor neutre. Dispositius de 
protecció de corrent diferencial (relés i interruptors dels tipus general i retardats). Associació de 
dispositius 

2.8 Dimensionament de la centralització de comptadors. Característiques i ubicació. 

2.9 Dimensionament del sistema de posada a terra. Tipus i dimensionament dels conductors de 
protecció i dels elèctrodes de posada a terra. 

Contingut 3. Configuració d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: 

3.1 Especificacions de disseny. Normativa. REBT. CTE. Normes UNE, entre altres. 

3.2 Distribució de circuits. Distribució d'elements.  

3.3 Selecció d'equips i materials. Catàlegs comercials. Criteris de selecció. 

3.4 Croquis de traçat i ubicació d'elements. Simbologia específica. 

3.5 Qualitat en el disseny d'instal·lacions. Eficiència energètica en edificis i habitatges. Normes 
d'aplicació. 

3.6 Plànols de detall de les instal·lacions elèctriques en edificis, locals i instal·lacions exteriors. 

3.7 Proves i assajos de recepció. Verificació de les instal·lacions. 
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3.8 Posada en servei de les instal·lacions. Procediments de posada en servei. 

3.9 Memòria tècnica. Característiques. Gestió administrativa de les instal·lacions elèctriques. 

 

UF 2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials 

Contingut 1. Caracterització d'instal·lacions elèctriques especials de baixa tensió: 

1.1 Classificació de les instal·lacions en locals especials 

1.2 Instal·lacions en locals amb risc d'incendi i d’explosió. Prescripcions generals. Classificació 
dels emplaçaments. Emplaçaments de classe I i II. (ITC 29). 

1.3 Instal·lacions en locals de característiques especials (locals humits i molls, amb bateries 
d’acumuladors, entre altres). Classificació. Tipus i característiques. Article 11 i (ITC-BT-30). 

1.4 Instal·lacions amb finalitats o en ubicacions especials. Piscines i fonts (ITC-BT-31). 
Instal·lacions de màquines d’elevació i transport (ITC-BT-32). Instal·lacions provisionals i 
temporals d’obres (ITC-BT-33). Instal·lacions a fires i estands (ITC-BT-34). Instal·lacions a 
establiments agrícoles i hortícoles (ITC-BT-35). Requisits particulars per a la instal·lació a 
quiròfans i sales d’intervenció (ITC-BT-38). Tanques elèctriques per al bestiar (ITC-BT-39). 
Instal·lacions en caravanes i parcs de caravanes (ITC-BT-41). Instal·lacions a ports i marines 
per a vaixells d’esbarjo (ITC-BT-42). Instal·lacions elèctriques en mobles (ITC-BT-49). 
Instal·lacions en locals que contenen radiadors per a saunes (ITC-BT-50). Normes de 
referència. Normes UNE i UNE-EN. 

1.5 Instal·lacions a tensions no usuals. Instal·lacions a molt baixa tensió (ITC-BT-36). 
Instal·lacions a tensions especials (ITC-BT-37). Normes UNE i UNE-EN. 

1.6 Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals d’instal·lació de receptors (ITC-BT-43). 
Instal·lacions de receptors, receptors per a enllumenat (ITC-BT-44). Aparells d’escalfament: 
(ITC-BT-45). Cables i plafons radiants (ITC-BT-46). Motors (ITC-BT-47). Transformadors i 
autotransformadors. Reactàncies i rectificadors. 
Condensadors: (ITC-BT-48). Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN. 

1.7 Instal·lacions generadores de baixa tensió (ITC-BT-40). 

1.8 Instal·lacions de sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per a 
habitatges i edificis. (ITC-BT-51) 

Contingut 2. Determinació de les característiques d’instal·lacions especials: 

2.1 Càlcul de seccions. Factors recollits a la normativa que condicionen el càlcul de seccions 
d’instal·lacions elèctriques especials (coeficients reglamentaris, temperatures de treball, entre 
altres). 
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2.2 Canalitzacions elèctriques utilitzades en instal·lacions elèctriques especials (conductors, 
canals protectores, tubs, entre altres). 

2.3 Aparellatge utilitzat en instal·lacions elèctriques especials (preses de corrent, llums, caixes 
de connexió, entre altres). 

Contingut 3. Configuració d’instal·lacions elèctriques especials: 

3.1 Especificacions de disseny. Normativa. REBT. Normes UNE, entre altres. 

3.2 Distribució de circuits. Distribució d’elements 

3.3 Selecció d’equips i materials. 

3.4 Verificació i posada en servei d’instal·lacions especials. 

 

 

7.2. Relació de “resultats d’aprenentatge” (RA) i “criteris d’avaluació” 

(CA) 

UF1 
RA1. Identifica els tipus d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn 

d'edificis descrivint-ne els elements, les característiques tècniques i la normativa 
aplicable. 

C
ri

te
ri

s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

1.1 Identifica, en la documentació, l‘activitat, l’ús, les característiques generals i altres 
paràmetres que defineixen la instal·lació. 

1.2 Classifica els diferents tipus d’instal·lacions i locals aplicant la normativa vigent. 

1.3 Identifica les diferents parts en què s’estructuren les instal·lacions dels edificis. 

1.4 Identifica els elements característics segons el tipus d’instal·lació. 

1.5 Relaciona els elements amb la seva representació simbòlica en plànols i 
esquemes. 

1.6 Diferencia els diferents tipus d’instal·lació atenent-ne la utilització. 

1.7 Identifica la normativa aplicable 

1.8 Interpreta les especificacions tècniques de la instal·lació. 

1.9 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 
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UF1 
RA2. Determina les característiques dels elements de les instal·lacions 

elèctriques de baixa tensió en l’entorn d'edificis realitzant càlculs i consultant la 
documentació del fabricant. 

C
ri

te
ri

s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

2.1 Recull i ordena les dades tècniques i especificacions prèvies de les instal·lacions. 

2.2 Identifica la normativa a aplicar.  

2.3 Calcula la previsió de càrregues. 

2.4 Determina el nombre de circuits en funció de les característiques de la instal·lació. 

2.5 Calcula les magnituds elèctriques de les diferents instal·lacions (intensitat, caiguda 
de tensió, potència,entre d’altres). 

2.6 Realitza els càlculs de secció. 

2.7 Dimensiona les proteccions. 

2.8 Dimensiona elèctricament les canalitzacions i envolupants 

2.9 Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra. 

2.10 Aplica les prescripcions del REBT. 

2.11 Utilitza recursos informàtics en el càlcul i la recerca d’informació. 

2.12 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 

 

UF1 
RA3. Configura instal·lacions elèctriques de baixa tensió en l’entorn d'edificis 

analitzant condicions de disseny i elaborant plànols i esquemes. 

C
ri

te
ri

s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

3.1 Interpreta les especificacions tècniques de disseny i la normativa aplicable a la 
instal·lació. 

3.2 Elabora la relació de càrregues de la instal·lació amb la previsió de potència. 

3.3 Dimensiona la instal·lació.  

3.4 Selecciona, de catàlegs comercials, els elements i els materials que configuren la 
instal·lació. 

3.5 Planteja hipòtesis sobre els efectes que es produirien en cas de modificació o 
disfunció de la instal·lació. 

3.6 Aplica criteris de qualitat i eficiència energètica. 

3.7 Elabora esquemes unifilars o de funcionament i plànols amb la implantació dels 
diferents elements (receptors, quadres, caixes, etc.) i amb el traçat de les 
instal·lacions. 

3.8 Participa activament en l’equip de treball i contribueix a unes bones relacions 
interpersonals. 
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UF2 
RA1. Caracteritza les instal·lacions elèctriques especials de baixa tensió, 

identificant-ne l’estructura, el funcionament i la normativa específica. 
C

ri
te

ri
s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

1.1 Identifica el local de característiques especials en la documentació de la instal·lació 
i el relaciona amb la normativa a aplicar. 

1.2 Identifica les instal·lacions amb finalitats especials i les relaciona amb la normativa 
a aplicar. 

1.3 Identifica els tipus de subministraments normals i/o complementaris amb la seva 
representació simbòlica en els esquemes i el seu emplaçament en els plànols. 

1.4 Classifica emplaçaments en els quals existeix risc d’incendi o d’explosió a partir 
dels exemples indicats en el REBT. 

1.5 Identifica les proteccions específiques de cada tipus d'instal·lació utilitzant la 
normativa. 

1.6 Descriu diferents casos reals d’instal·lacions de molt baixa tensió (MBT). 

1.7 Diferencia les condicions d'instal·lació dels receptors utilitzant la normativa. 

1.8 Identifica les característiques tècniques de canalitzacions i conductors utilitzades 
en aquest tipus de locals. 

1.9 Relaciona els elements de la instal·lació amb la seva representació simbòlica en 
els esquemes i el seu emplaçament en els plànols. 

1.10 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 

1.11 Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a les instal·lacions 
especials. 

 

UF2 
RA2. Determina les característiques dels elements de les instal·lacions 

elèctriques especials de baixa tensió, realitzant càlculs i consultant 
documentació dels fabricants. 

C
ri

te
ri

s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

2.1 Recull i ordena les dades tècniques i les especificacions prèvies de les 
instal·lacions. 

2.2 Identifica la normativa a aplicar. 

2.3 Calcula la previsió de càrregues 

2.4 Determina el nombre de circuits en funció de les característiques de la instal·lació. 

2.5 Calcula les magnituds elèctriques de les diferents instal·lacions (intensitat, caiguda 
de tensió, potència, entre altres). 

2.6 Realitza els càlculs de secció. 

2.7 Dimensiona les proteccions. 

2.8 Dimensiona elèctricament les canalitzacions i els envolupants 

2.9 Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra. 

2.10 Aplica les prescripcions del REBT 

2.11 Utilitza recursos informàtics en el càlcul i la recerca d’informació. 

2.12 Mostra autonomia en la realització de les tasques proposades. 
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UF2 
RA3. Configura instal·lacions elèctriques especials de baixa tensió analitzant 

condicions de disseny i elaborant plànols i esquemes. 
C

ri
te

ri
s
 d

'a
v

a
lu

a
c
ió

 

3.1 Interpreta les especificacions tècniques de disseny i la normativa aplicable a la 
instal·lació. 

3.2 Elabora la relació de càrregues de la instal·lació amb la previsió de potència. 

3.3 Dimensiona la instal·lació. 

3.4 Selecciona, de catàlegs comercials, els elements i els materials que configuren la 
instal·lació. 

3.5 Planteja hipòtesis sobre els efectes que es produirien en cas de modificació o 
disfunció de la instal·lació 

3.6 Aplica criteris de qualitat i eficiència energètica en la configuració de les 
instal·lacions. 

3.7 Elabora esquemes unifilars o de funcionament i plànols amb la implantació dels 
diferents elements (receptors, quadres, caixes, etc.) i amb el traçat de les 
instal·lacions. 

3.8 Participa activament en l’equip de treball i contribueix a unes bones relacions 
interpersonals. 

 

 

7.3. Determinació de nuclis formatius (NF), i temporitzacions 

UF 1: Configuració d’instal·lacions elèctriques en edificis. 88 hores   

UF 2: Configuració d’instal·lacions elèctriques especials. 88 hores    

Hores Nom 
Continguts RA CA 

UF1 UF2 UF1 UF2 UF1 UF2 

21 NF1. Introducció al projecte  
1.12 ; 3.1 ; 

3.5 ; 3.9 
1.6 ; 3.1 2 i 3 2.1 ; 3.1 ; 3.6 ; 3.8 

18 
NF2.  Recursos de partida, i 
recollida de dades.  

1.1 ; 1.4 ; 
1.7 ; 1.9 ; 

1.11 ; 1.12 
; 1.13 ; 
1.14             
2.1                

3.1 a 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 
1.6   2.3                
3.1 ; 3.3 

1, 2 i 3 

1.1 a 1.6 ; 
1.8 ; 1.9 ;  

2.1 ; 2.11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 

3.8 

1.3 a 1.5 ;     
1.7 a 1.10    
2.1 ; 2.11 ; 

2.12              
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

71 
NF3. Gestió del projecte, la 
memòria descriptiva.  

1.1 a 1.5       
1.7 a 1.14     
2.1 a 2.7 ; 

2.9              
3.1 a 3.5 ; 
3.7 ; 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 
1.6 ; 1.7 

;1.8 ; 2.1 ; 
2.2 ; 2.3; 
3.1 ; 3.2 ; 
3.3 ; 3.4 

1, 2 i 3 

1.1 ; 1.2 ; 
1.3 ; 1.4 ; 
1.6 ; 1.7 ; 
1.8 ; 1.9 ;      

2.1 ; a 2.12    
3.1 a 3.8 

1.1 a 1.5 ; 
1.7 a 1.11 ;         
2.1 a 2.12 ;    
3.1 a 3.6 ; 

3.8 

34 
NF4. Documentació dels 
annexes.  

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.5 ; 
1.7 a 1.14            
2.1 a 2.7        
3.1 a 3.6 

1.1 ; 1.2 ; 
1.6 ; 2.1 ; 
2.2 ; 2.3 ;  
3.1 ; 3.2 ; 

3.3  

1, 2 i 3 

1.1 a 1.5 ; 
1.7 a 1.9             
2.1 a 2.12      
3.1 a 3.4 ; 
3.6 a 3.8  

1.1 a 1.5 ; 
1.7 a 1.11 ;         
2.1 a 2.12 ;    
3.1 a 3.4 ; 
3.6 a 3.8  

32 
NF5. Plec de condicions, 
pressupost i altres documents.  

1.1 ; 1.2 ; 
1.6 ; 1.7 ; 

1.9 ;  1.10 ; 
1.11 ; 1.13 
; 1.14   3.1 
a 3,5 ; 3.7 ; 

3.8 ; 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 
1.6 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 

1 i 3 

1.1 ; 1.4 ; 
1.6 a 1.9 ; 
3.1 a 3.6 ; 

3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.6 a 
1.11     3.1 
; 3.4 a 3.8   
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Hi ha una sèrie de continguts en la UF 2 que no s’han pogut incloure en les activitats 

plantejades, donat a que la matèria d’aquest projecte no engloba aquestes temàtiques. 

Aquests continguts, estaran inclosos en activitats que es faran en les hores de lliure disposició. 

Aquests continguts són:  

1.3 Instal·lacions en locals de característiques especials (locals humits i molls, amb bateries 

d’acumuladors, entre altres). Classificació. Tipus i característiques. Article 11 i (ITC-BT-30). 

1.4 Instal·lacions amb finalitats o en ubicacions especials. Piscines i fonts (ITC-BT-31). 

Instal·lacions de màquines d’elevació i transport (ITC-BT-32). Instal·lacions provisionals i 

temporals d’obres (ITC-BT-33). Instal·lacions a fires i estands (ITC-BT-34). Instal·lacions a 

establiments agrícoles i hortícoles (ITC-BT-35). Requisits particulars per a la instal·lació a 

quiròfans i sales d’intervenció (ITC-BT-38). Tanques elèctriques per al bestiar (ITC-BT-39). 

Instal·lacions en caravanes i parcs de caravanes (ITC-BT-41). Instal·lacions a ports i marines 

per a vaixells d’esbarjo (ITC-BT-42). Instal·lacions elèctriques en mobles (ITC-BT-49). 

Instal·lacions en locals que contenen radiadors per a saunes (ITC-BT-50). Normes de 

referència. Normes UNE i UNE-EN. 

1.5 Instal·lacions a tensions no usuals. Instal·lacions a molt baixa tensió (ITC-BT-36). 

Instal·lacions a tensions especials (ITC-BT-37). Normes UNE i UNE-EN.  
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7.4. Disseny de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 

NF1. Introducció al projecte (21h) 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A1. Introducció global Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 • Presentació del programa Innova FP. 1 

              
• Explicació de la idea del projecte, 
objectius proposats pel departament 
elèctric. 

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

9h A2. Introducció a la il·luminació Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació dels conceptes de la 
il·luminació:                                                      
- Unitats de mesura                                    
- Flux lluminós                                            
- Feix de la lluminària                                
- Reflexions                             

3 

2 2 1.12 1.6 2.1 2.1 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 1. 
Luminotècnia. 

• Tipus de lluminàries i tecnologies de 
les llums:                                                      
- Explicació del tipus de lluminàries 
disponibles al mercat, pantalles, 
campanes, projectors, downlight, etc.                                     
- Tecnologies de les llums, 
incandescent, halogen, fluorescència, 
halogenurs metàl·lics, vapors a baixa i 
alta pressió, led. 

3 

• Característiques tècniques dels 
conjunts lluminària-llum:                          
- Classe                                                          
- Índex de protecció                                  
- Temperatura del color                             
- Equips d'arrencada 

3 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

6h A3. Vídeo presentació del projecte Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Gravació d'un vídeo per fer la 
presentació del projecte en una reunió 
d'Innova FP. Els alumnes expressaran 
la seva creativitat per fer un guió, 
escollir escenes i espais on fer la 
gravació. 

3 

3 3 3.1 3.1 3.8 3.8 

• Lliurament final del 
document del projecte 

realitzat. Avaluació en la 
rúbrica, CA 26. Atenció 

comportament i 
participació. • Muntatge del vídeo amb editor. 

Posta en comú dels efectes i la 
producció. 

3 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A4. Documents d'un projecte Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació dels Diferents documents 
que componen un projecte de 
característiques similars al que es 
realitzarà. Portada, memòria 
descriptiva, annexes, plec de 
condicions i pressupost. 

3 3 3 3.1 ; 3.5 ; 3.9 3.1 3.1 ; 3.6 3.1 ; 3.6 

• Lliurament final del 
document del projecte 

realitzat. Avaluació en la 
rúbrica, CA 26. Atenció 

comportament i 
participació. 
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NF2.  Recursos de partida, i recollida de dades. (18h) 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A5. Eines i mesures Hores 
RA 

UF1 
RA 

UF2 
Continguts 

UF1 
Continguts 

UF2 
CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• presentació del metro làser. Mesures de 
distància, superfície, volum, i mesures verticals 
en diferents espais del centre. Observació de 
les Instal·lacions del centre. 

2 

1 
2 

1 1.1 ; 1.4 ; 2.8    1.6 

1.1 ; 1.2 ; 
1.3 ; 1.4 ; 
1.6 ; 1.8 ; 
1.9 ; 2.2 ; 

2.10 ; 2.12 

1.7 ; 1.8 

• Lliurament d'una fitxa amb les 
mesures preses de les dimensions, i 

taula comparativa de nivells 
d'il·luminació. 

• presentació del luxímetre. Mesures de nivell 
de flux de llum en diferents punts i espais del 
centre. Comparació de les mesures preses de 
nivell d'il·luminació, amb els nivells recomanats 
pel CTE segons el tipus de local. 

2 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A6. DIALUX programa de simulació Hores 
RA 

UF1 
RA 

UF2 
Continguts 

UF1 
Continguts 

UF2 
CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• presentació del programa de simulació 
d'il·luminació en espais 3D. Representació de la 
biblioteca del centre, incorporant els elements 
de mobiliari, finestres i punts d'il·luminació. 

3 

1                    
2            
3 

1                    
2            
3 

1.1 ; 1.12 ; 
2.1 ; 3.1 ; 3.3  

1.6 ; 2.3 ; 
3.1 

1.1 ; 1.8 ; 
1.9 ; 2.1 ; 

2.11 ; 2.12 ; 
3.4 ; 3.8 

1.7 ; 1.10 
; 2.1 ; 
2.11 ; 

2.12 ; 3.4 
; 3.8 

• Lliurament de la simulació final del 
local taller realitzada amb DIALUX 

adjunta al annexa de càlculs 
d'il·luminació. Avaluació en la rúbrica, 

CA 22. Simulació 3D DIALUX • Comparativa de les mesures preses a la 
biblioteca a l'activitat 5, amb els Resultats de 
càlcul del programa DIALUX. 

1 

 

 



Programació didàctica adaptada a un projecte de FP Innova.  
 

22  

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A7. Interpretació del plànol del taller Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Lliurament del plànol real del taller 
als alumnes. Comentar els aspectes 
mes importants de cara a la visita al 
taller, realitzar mesures a escala, 
localització de quadres elèctrics i 
canalitzacions. 

3 1 1 1.7 ; 1.11 1.1 ; 1.2 
1.3 ; 1.4 ; 

1.5 
1.3 ; 1.4 ; 

1.9 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 
la rúbrica, CA 18. Plànol 

de mesures i 
dimensions. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A8. Visita al taller Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Presa de mesures de les dimensions 
del taller amb el metro làser, distàncies 
entre els elements més significatius i 
observació dels aspectes més 
importants de la construcció del taller, 
color de parets, finestrals, etc. 

2 

1            
3 

1            
3 

1.4 ; 1.7 ; 1.9 ; 
1.11 ; 1.12 ; 1.13 ; 
1.14 ;  3.1 ; 3.2 ; 

3.4 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 

1.1 ; 1.3 ; 
1.4 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 

3.8 

1.4 ; 1.5 ; 
1.8 ; 1.9 ; 
3.1 ; 3.6 

• Lliurament de l'annex 
de plànols i annex de 
càlculs d'il·luminació. 

Avaluació en la rúbrica, 
CA 18. Plànol de 

mesures i CA 8. Nivells 
d'il·luminació. 

• Presa de mesures de il·luminació 
amb el luxímetre. Il·luminació mínima, 
màxima. Observació del nombre de 
lluminàries, les seves característiques, i 
de la Instal·lació elèctrica actual i els 
seus elements. 

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h 
A9. Muntatge de lluminàries i presa de 

mesures 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Pràctica al taller elèctric. Muntatge 
de diferents tipus de lluminàries, 
pantalla fluorescent, projector, 
campana de descàrrega, downlight. 
Explicació de característiques 
tècniques de les lluminàries a càrrec 
d'un professor convidat expert en 
matèria d'il·luminació. 

3 3 3 
3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

; 3.5 
3.1 ; 3.3 

3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

• Lliurament de l'annex 
de càlculs d'il·luminació. 
Avaluació en la rúbrica, 
CA 9. Característiques 

tècniques de les 
lluminàries. 

 

NF3. Gestió del projecte, la memòria descriptiva. (71h) 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A10. memòria descriptiva Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació dels punts més importants 
que componen la memòria descriptiva 
d'un projecte. Redacció d'una guia 
exemple per a la confecció del projecte 
del taller. 

2 

1            
2            
3 

1            
2            
3 

1.1 ; 1.7 ; 1.8 ; 1.9 
; 1.11 ; 1.12 ; 1.13 
; 1.14 ; 2.1 ; 2.2 ; 

2.3 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 
; 3.5 ; 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.2 
; 2.3 ; 3.1 ; 3.3 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 
; 1.4 ; 1.6 ; 

1.8 ; 1.9 ; 2.1 
; 2.11 ; 2.12 ; 
3.1 ; 3.6 ; 3.8 

1.4 ; 1.8 ; 
1.10 ; 2.1 ; 

2.11 ; 2.12 ; 
3.1 ; 3.6 ; 3.8 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 2. 
Estructuració de la 

memòria. • Activitat d'esquema visual de 
representació de l'estructura del 
projecte. 

1 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A11. Normativa Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Recerca de normativa en grups. Cada 
grup s'encarrega de buscar un punt de 
la normativa que afecta el local taller 
del projecte, REBT, CTE, normes UNE, 
Recomanacions CIE. 

2 
1            
2            
3 

1            
2            
3 

1.1 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.7 
; 1.8 ; 1.9 ; 1.10 ; 
1.13 ; 2.1 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.5 

1.2 ; 1.6 ; 1.7 ; 2.1 
; 3.1 

1.2 ; 1.7 ; 
2.2 ; 2.10 ; 
2.11 ; 3.1 ; 

3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.5 ; 

1.7 ; 1.11 ; 
2.2 ; 2.10 ; 
2.11 ; 3.1 ; 

3.8  

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 3. 
Normativa i documents 

de referència. • Posta en comú de tota la normativa 
trobada. 

1 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h 
A12. Document eficiència energètica 

CTE 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació dels punts que es 
contemplen en el Document Bàsic 
d'Estalvi d'Energia del Codi Tècnic de 
l'Edificació, a la secció 3, d'eficiència 
energètica en les instal·lacions 
d'il·luminació. 

2 
1            
2            
3 

1            
2            
3 

1.1 ; 2.3; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.5 

1.1 ; 2.1 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 

1.1 ; 1.7 ; 
1.8 ; 1.9 ; 
2.1 ; 2.2 ; 

2.11 ; 2.12 ; 
3.1 ; 3.6   

1.1 ; 1.7 ; 
1.10 ; 1.11 ; 

2.1 ; 2.2 ; 
2.11 ; 2.12 ; 

3.1 ; 3.6  

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 3. 
Normativa i documents 

de referència, CA 11. 
Eficiència en les 
instal·lacions de 
il·luminació CTE. 

• Càlculs i adaptació dels punts al 
projecte real. 

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

8h A13. Dades rellevants de partida Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Activitat en grup, aspectes a tenir en 
compte a l'hora d'escollir les 
alternatives d'estudi per a la solució 
del problema. Els alumnes en grups 
reduïts ompliran una mateixa fitxa, on 
han d'escriure en 4 requadres el que té 
importància per escollir les lluminàries 
per a qualsevol tipus de local. 

2 

1            
3 

1            
3 

1.4 ; 1.9 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 3.1 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.6 ; 
1.8 ; 3.1 ; 
3.6 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 
3.1 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 
la rúbrica, CA 4. Dades 
rellevants de partida. 

• Posada en comú de tots els aspectes 
recollits. Cada grup surt a la pissarra i 
escriu el que ha posat, explicant als 
altres el perquè de tots els aspectes 
que es poden tenir en compte per 
seleccionar les lluminàries. Ho faran 
tots els grups, i quan acabin, serà el 
professor el que doni les aportacions 
que faltin o que cregui convenient. 

2 

• La mateixa dinàmica del que s'explica 
en la fitxa anterior, però enfocada a un 
tipus de local concret que donarà el 
professor en forma d'enunciat diferent 
per a cada grup. 

2 

• La mateixa dinàmica de posada en 
comú, però ara el grup d'alumnes que 
surti a la pissarra haurà d'explicar a la 
resta de grups el que han tingut en 
compte, i poden fer aportacions entre 
ells mateixos, i per part del professor. 

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A14. Necessitats del taller Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Amb la mateixa fitxa de l'activitat 
A13, els alumnes ompliran els 
requadres amb el que tindran en 
compte a l'hora d'escollir les 
lluminàries per al taller. 

2 

1            
3 

1            
3 

1.4 ; 1.9 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 3.1 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.6 ; 
1.8 ; 3.1 ; 
3.6 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 
3.1 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 
la rúbrica, CA 4. Dades 
rellevants de partida. • Posada en comú per grups dels 

aspectes més importants per a la 
selecció d'alternatives, segons les 
necessitats del taller. 

1 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A15. Anàlisi de solucions Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació dels diferents mètodes per 
fer anàlisi de solucions:                                                 
- Taula avantatges desavantatges               
- Gràfics                                                        
- Justificacions contrastades                     
- Simulacions 

2 

1            
3 

1            
3 

1.4 ; 1.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 3.5  

1.2 ; 1.6 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 

1.4 ; 1.8 ; 
3.1 ; 3.4 ; 

3.6  

1.4 ; 1.5 ; 
1.7 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.4 ; 

3.6  

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 5. 
Definició del problema. 

• Activitat d'aplicació d'algun mètode 
al projecte real, en la part 
d'il·luminació principal. 

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

7h A16. Anàlisi multicriteri Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació d'un mètode més complex 
per fer anàlisi de solucions, l'estudi 
multicriteri.                 

2 

1            
3 

1            
3 

1.3 ; 1.4 ; 1.9 ; 
1.12 ; 3.1 ; 3.2 ; 

3.3 ; 3.5  

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

 1.4 ; 1.8 ; 
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.11 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6  

• Lliurament d'un 
document amb l'estudi 

multicriteri realitzat. 
Presentació del 

problema, plantejament 
d'alternatives, criteris de 

comparació, i 
justificacions d'elecció. 

• Activitat d'aplicació del mètode amb 
una activitat de xarxes elèctriques. 

2 

• Activitat lliurable d'aplicació del 
mètode al projecte real, en la part 
d'il·luminació principal. 

3 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A17. Simulacions 2D Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Simulacions amb DIALUX Light 2D, 
flux de les lluminàries escollides com 
alternatives a l'activitat A16.             

2 

1            
3 

1            
3 

1.9 ; 1.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 3.5  

1.1 ; 1.2 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 

1.4 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 
3.4 ; 3.6 

1.4 ; 1.7 ; 
3.1 ; 3.3 ; 
3.4 ; 3.6 

• Activitat de correcció, 
avaluada en l'activitat 

A16. • Apreciació de diferències i 
comentaris de l'activitat 16 un cop 
corregida.                          

1 

 

 

 



Programació didàctica adaptada a un projecte de FP Innova.  
 

28  

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h 
A18. Propostes d'estructura de la 

memòria 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Cada grup mostrarà al professor la 
proposta d'estructura que compondrà 
la seva memòria, a més de l'esquema 
visual realitzat a l'activitat A10. Mentre 
van treballant en grups al projecte, el 
professor passarà i verificarà la feina 
feta per cada grup, per portar un 
control de temps.                              

3 
1            
2            
3 

1            
2            
3 

1.1 ; 1.2 ; 1.9 ; 
1.11 ; 2.1 ; 2.4 ; 

3.1 ; 3.3 ; 3.5 ; 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.1 
; 2.3 ; 3.1 ; 3.3 

1.1 ; 1.3 ; 
1.8 ; 1,9 ; 
2.1 ; 2.2 ; 

2.10 ; 2.11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 

3.6 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
2.1 ; 2.2 ; 

2.10 ; 2.11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 
3.4 ; 3.6 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 2. 
Estructuració de la 

memòria. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A19. Il·luminació d'emergència Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Treball autònom en grup, ompliran 
una fitxa d'activitat que consta de 10 
preguntes, i que conté preguntes de 
recerca en el REBT, altres 
d'interpretació de conceptes, i 
finalment una simulació amb programa 
informàtic de càlcul.               

4 
1                     
3 

1                     
3 

1.1 ; 1.7 ; 1.9 ; 
1.10 ; 1.12 ; 3.1 ; 

3.2 ; 3.3 ; 3.5 : 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 1.8 
; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 

1.1 ; 1.2; 1.3 
; 1.6 ; 1.7 ; 
1.8 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 

3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament d'una fitxa 
d'activitat i una 

simulació amb DIALUX. 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A20. solucions adoptades Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Cada grup mostrarà a la resta de la 
classe i al professor, la solució 
d'il·luminació que han escollit 
justificant l'elecció. Es proposaran 
millores entre iguals, i entre professor i 
alumne. 

3 
1            
2            
3 

1            
2            
3 

1.1 ; 1.9 ; 1.12 ; 
1.14 ; 2.1 ; 2.2 ; 

2.3 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 
; 3.5 ; 3.9 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 2.1 
; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 ; 

3.3 

1.1 ; 1.2; 1.3 
; 1.4 ; 1,8 ; 
2.1 ; 2.2 ; 

2.10 ; 2.11 ; 
3.1 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 

3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
2.1 ; 2.2 ; 
2.3 ; 2.4 ; 

2.10 ; 2.11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 6. 
Solucions adoptades. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A21. Solució il·luminació focalitzada Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Activitat creativa per resoldre la 
problemàtica de la il·luminació 
necessària sota dels elevadors dels 
vehicles del taller. Pluja d'idees general 

1 

1                     
3 

1                     
3 

1.1 ; 1.9 ; 1.12 ; 
1.13 ; 1.14 ; 3.1 ; 

3.3 ; 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1  
; 3.3 

1.1 ; 1.6; 1.7 
; 1.8 ; 1,9 ; 
3.1 ; 3.4 ; 

3.6  

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.5 ; 

1.7 ; 1.10 ; 
1.11 ; 3.1 ; 

3.4 ; 3.6  

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 6. 
Solucions adoptades. 

• Cada alumne es reunirà entre 5 i 10 
minuts un per un amb tots, i 
intercanviaran la idea que han tingut.                    

1 

• Cada alumne donarà una solució al 
problema pot fer una barreja de les 
idees, i l'exposarà davant de la resta de 
classe                         

2 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A22. Càlcul de potències Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Visita al taller per recollir informació 
dels receptors connectats al subquadre 
de partida.             

2 

2                     
3 

2                     
3 

2.1 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.5 
; 3.9 

2.1 ; 3.1 

2.1 ; 2.2; 2.3 
; 2.10 ; 2,11 
; 3.1 ; 3.2 ; 

3.6 ; 3.8  

2.1 ; 2.2; 2.3 
; 2.10 ; 2,11 
; 3.1 ; 3.2 ; 

3.6 ; 3.8  

• Lliurament de l'annex 
de càlculs elèctrics. 

Avaluació en la rúbrica, 
CA 13. Potències. • Càlcul de potències: instal·lada, de 

càlcul i de contractació. Aplicació de 
coeficients                             

2 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

9h A23. Paramenta elèctrica Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Càlcul de conductors. 3 

2                     
3 

2                     
3 

2.2 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6 
; 2.7 ; 3.1 ; 3.2 ; 

3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 3.9 

2.1 ; 2.2; 2.3 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

2.1 ; 2.2; 2.4 
; 2.5 ; 2.6 ; 
2.7 ; 2.8 ; 

2.10 ; 2,11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 
3.4 ; 3.5 ; 
3.6 ; 3.8  

2.1 ; 2.2; 2.4 
; 2.5 ; 2.6 ; 
2.7 ; 2.8 ; 

2.10 ; 2,11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 
3.4 ; 3.5 ; 
3.6 ; 3.8  

• Lliurament de l'annex 
de càlculs elèctrics. 

Avaluació en la rúbrica, 
CA 14. Quadre elèctric, 

proteccions,    
CA 15. Dimensionament 

dels conductors, 
 CA 16. Circuits i 
canalitzacions. 

• Quadre elèctric, càlcul de 
proteccions.                  

3 

• Distribució de circuits, canalitzacions, 
derivacions i preses de corrent.                            

3 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

6h A24. Posada a terra Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Càlcul de la posada a terra, màxim 
valor de resistivitat del terreny.           

3 

2                     
3 

2                     
3 

2.4 ; 2.9 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.5 ; 3.7 ; 

3.9 

2.1 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.4 

2.1 ; 2.2 ; 
2.6 ; 2.9 ; 

2.10 ; 2,11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.3 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 

3.8  

2.1 ; 2.2 ; 
2.6 ; 2.9 ; 

2.10 ; 2,11 ; 
2.12 ; 3.1 ; 
3.3 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 

3.8  

• Lliurament de l'annex 
de càlculs elèctrics. 

Avaluació en la rúbrica, 
CA 17. Posada a terra. • Visita al taller per realitzar 

mesuraments i comprovacions de la 
posada a terra.              

3 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h 
A25. Seguretat laboral i protecció 

mediambiental 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Buscar informació específica sobre 
seguretat en instal·lacions elèctriques i 
en un taller mecànic. 

1,5 

1 1 
1.1 ; 1.4 ; 1.9 ; 

1.10 
1.1 ; 1.2 ; 1.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.3 ; 1.4 ; 
1.7 ; 1.8 ; 

1.9 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.10 ; 1.11 

• Lliurament final del 
document del projecte 
Memòria. Avaluació en 

la rúbrica, CA 7. 
Prevenció de riscos 
laborals i protecció 

mediambiental. 

• Buscar informació específica de 
nivells de contaminació dels materials 
utilitzats. Base de dades de l'ITeC.                    

1,5 
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NF4. Documentació dels annexes. (34h) 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

6h A26. càlculs lumínics Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicar els càlculs realitzats i els 
mètodes per a la il·luminació principal i 
d'emergència en l'annex de càlculs 
d'il·luminació.                      

3 

2                     
3 

2                     
3 

2.1 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 ; 3.5 

2.1 ; 2.3 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 

2.1 ; 2.2 ; 
2.10 ; 2.11 ; 
2.12; 3.1 ; 

3.3 ; 3.4 ; 3.6 
; 3.8 

2.1 ; 2.2 ; 
2.10 ; 2.11 ; 
2.12; 3.1 ; 

3.3 ; 3.4 ; 3.6 
; 3.8 

• Lliurament de l'annex 
de càlculs d'il·luminació. 
Avaluació en la rúbrica, 

CA 10. Interpretació 
d'un informe de càlcul,     

CA 12. Il·luminació 
d'emergència. 

• Realitzar un informe en programa 
DIALUX i explicació de la interpretació 
de resultats. 

3 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

9h A27. càlculs elèctrics Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicar els càlculs de conductors en 
annex de càlculs elèctrics, i mostrar en 
plantilla tipus Excel. 

3 

2                     
3 

2                     
3 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 
; 2.5 ; 2.6 ; 2.7 ; 

3.1 ; 3.2 ; 3.5 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 
; 2.4 ; 2.5 ; 

2.6 ; 2.7 , 2.8 
; 2.9 ; 2.10 ; 
2.11 ; 2.12 ; 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 
; 3.4 ; 3.6 ; 

3.8 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 
; 2.4 ; 2.5 ; 

2.6 ; 2.7 , 2.8 
; 2.9 ; 2.10 ; 
2.11 ; 2.12 ; 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 
; 3.4 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament de l'annex 
de càlculs elèctrics. 

Avaluació en la rúbrica,                   
CA 14. Quadre elèctric, 

proteccions,                 
CA 15. Dimensionament 

dels conductors,                
CA 16. Circuits i 
canalitzacions. 

• Selecció de les proteccions i mostrar-
les en plantilla tipus Excel. 

3 

• Mostrar les diferents línies amb els 
receptors en plantilla tipus Excel. 

3 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A28. Introducció als plànols Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació sobre un plànol les 
característiques principals i tècniques, 
llegendes, caixetí, cotes, vistes, etc.                     

3 
1           
3 

1           
3 

1.4 ; 1.7 ; 1.8 ; 
1.11 ; 1.12 ; 1.13 ; 

1.14 ; 3.1 ; 3.2 ; 
3.3 ; 3.4 ; 3.5 ; 3.6 

1.2 ; 1.6 ; 3.1 ; 3.2 
; 3.3 

1.4 ; 1.5 ; 
1.7 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.7 ; 

3.8 

1.3 ; 1.5 ; 
1.8 ; 1.9 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.7 ; 

3.8 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 

la rúbrica, Plànols:       
CA 18.  mesures,         

CA 19. distribució de 
receptors,                    

 CA 20. Instal·lació 
elèctrica. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h 
A29. Plànols de superfícies i 

classificació 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 • Realització dels plànols del local amb 
les mesures i les classificacions de les 
diferents zones en AUTOCAD. Treball 
autònom amb la supervisió del 
professor / a.                           

4 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.2 ; 1.9 ; 3.1 
; 3.5  

1.1 ; 1.2 ; 3.1  

1.1 ; 1.2 ; 
1.3 ; 1.7 ; 
1.8 ; 1.9 ; 
3.1 ; 3.6 ; 

3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 
la rúbrica, CA 18. Plànol 

de mesures i 
dimensions. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A30. Plànols de lluminàries Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 • Realització dels plànols d'il·luminació 
situant i acotant la posició de les 
lluminàries en AUTOCAD. Treball 
autònom amb la supervisió del 
professor / a. 

4 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.4 ; 1.9 ; 
1.10 ; 1.11 ; 1.12 ; 
3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

; 3.5  

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

1.4 ; 1.5 ; 
1.7 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.7 ; 

1.9 ; 1.10 ; 
1.11 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 
la rúbrica, CA 19. Plànol 

de distribució de 
receptors. 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A31. Plànols de canalitzacions Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Realització dels plànols del traçat de 
les canalitzacions en AUTOCAD. Treball 
autònom amb la supervisió del 
professor / a. 

4 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.4 ; 1.7 ; 1.9 
; 1.11 ; 1.12 ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 

; 3.6 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

1.4 ; 1.5 ; 
1.7 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 
1.4 ; 1.8 ; 

1.9 ; 1.10 ; 
1.11 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 
la rúbrica, CA 20. Plànol 
d'instal·lació elèctrica. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A32. Esquemes unifilars Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Realització dels esquemes unifilars 
detallats en AUTOCAD. Treball 
autònom amb la supervisió del 
professor / a. 

4 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.9 
;  1.10 ; 1.11 ; 

1.13 ; 1.14  ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5 

; 3.6 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

1.4 ; 1.5 ; 
1.7 ; 1.8 ; 
1.9 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

1.3 ; 1.5 ; 
1.9 ; 1.10 ; 
1.11 ; 3.1 ; 
3.4 ; 3.6 ; 
3.7 ; 3.8 

• Lliurament de l'annex 
de Plànols. Avaluació en 

la rúbrica, CA 21. 
Esquemes unifilars. 

 

 

 

 



Programació didàctica adaptada a un projecte de FP Innova.  
 

35  

 

 

NF5. Plec de condicions, pressupost i altres documents. (32h) 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A33. Introducció al plec de condicions Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació de les parts d'un plec de 
condicions i diagrama de Gantt. 

3 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.2 ; 1.7 ; 1.9 
;  1.10 ; 1.11 ; 

1.13 ; 1.14  ; 3.1 ; 
3.2 ; 3.5 ; 3.7 ; 3.8  

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.4 

1.1 ;1.4 ; 1.6 
; 1.7 ; 1.8 ; 

1.9 ; 3.1 ; 3.5 
; 3.6 ; 3.8 

1.1 ; 1.2 ; 1.4 
; 1.7 ; 1.8 ; 

1.10 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.5 ; 3.6 

; 3.8 

• Lliurament del plec de 
condicions. Avaluació en 

la rúbrica, CA 23. 
Diagrama de Gantt per 

seqüenciació 
d'activitats. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A34. Programació de tasques Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Realitzar seqüència del muntatge 
dels elements de la instal·lació en 
diagrama de Gantt. Treball autònom 
amb la supervisió del professor / a. 

4 3 3  3.5 ; 3.8  3.4 3.5 ; 3.8 3.5 ; 3.8 

• Lliurament del plec de 
condicions. Avaluació en 

la rúbrica, CA 23. 
Diagrama de Gantt per 

seqüenciació 
d'activitats. 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

6h 
A35. Pla de posada en marxa i 

manteniment 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Realitzar un pla de posada en marxa i 
comprovacions. Treball autònom amb 
la supervisió del professor / a.                                               

3 

3 3  3.7 ; 3.8 ; 3.9 3.4 
3.1 ; 3.5 ; 

3.8 
3.5 ; 3.8 

• Lliurament del plec de 
condicions. Avaluació en 
la rúbrica, CA 24. Pla de 

posada en marxa i de 
manteniment. 

• Realitzar un pla de manteniment i 
temporitzacions. Treball autònom amb 
la supervisió del professor / a.                                            

3 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A36. Introducció al pressupost Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació de formalització de 
pressupostos, desglossament de 
detalls. 

3 3 3 3.1 ; 3.3 ; 3.5   3.1 ; 3.3 
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

• Lliurament del 
pressupost. Avaluació 

en la rúbrica, CA 25 
Pressupost. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

6h A37. Pressupost Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 • Realitzar els mesuraments parcials i 
seleccionar els elements. 

3 

3 3 3.1 ; 3.3 ; 3.5   3.1 ; 3.3 
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

• Lliurament del 
pressupost. Avaluació 

en la rúbrica, CA 25 
Pressupost. • Confecció del pressupost, partides 

finals.              
3 
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Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h 
A38. Eficiència energètica en les 

instal·lacions d'il·luminació 
Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Explicació de generalitats i factors en 
l'estalvi energètic d'un local objecte 
d'una instal·lació d'il·luminació, i dels 
elements de la pròpia instal·lació. 
Classe participativa amb aportació 
d'idees.                    

3 3 3 3.1 ; 3.3 ; 3.5 3.1 ; 3.3 
3.1 ; 3.4 ; 
3.6 ; 3.8 

3.1 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 

3.8 

• Lliurament d'una fitxa 
d'activitat i exposició de 

la solució. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

4h A39. Estudi de propostes Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 • Activitat de càlcul d'estalvi energètic 
per mostrar-li al client. Proposta del 
client i proposta dels alumnes, 
comparativa amb instal·lació actual, 
tarifes elèctriques.                       

4 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.6 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

; 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

1.1 ; 1.6 ; 
1.8 ; 1.9 ; 

3.1 ; 3.2 ;3.3 
; 3.4 ; 3.5 ; 

3.6 ; 3.8 

1.7 ; 1.9 ; 
1.10 ; 1.11 ; 

3.1 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 
3.7 ;  3.8 

• Lliurament d'una fitxa 
d'activitat i exposició de 

la solució. 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge Avaluació 

3h A40. Exposició al client Hores RA UF1 RA UF2 Continguts UF1 Continguts UF2 CA UF1 CA UF2 Instruments d'avaluació 

D
es

cr
ip

ci
ó

 

• Activitat de canvi de rol. Primer un 
grup farà l'exposició de l'estudi 
realitzat donant la solució a la resta de 
la classe i al professor / a que faran de 
clients, i després canviaran de paper 
sent clients donant pas al següent 
grup. Utilització d'Excel per a gràfics.                        

3 
1           
3 

1           
3 

1.1 ; 1.6 ; 1.11 ; 
3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

; 3.5 

1.1 ; 1.2 ; 1.6 ; 3.1 
; 3.2 ; 3.3 

1.1 ; 1.6 ; 
1.8 ; 1.9 ; 

3.1 ; 3.2 ;3.3 
; 3.4 ; 3.5 ; 

3.6 ; 3.8 

1.7 ; 1.9 ; 
1.10 ; 1.11 ; 

3.1 ; 3.4 ; 
3.5 ; 3.6 ; 
3.7 ;  3.8 

• Lliurament d'una fitxa 
d'activitat i exposició de 

la solució. 
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7.5. Avaluació i qualificació dels resultats d’aprenentatge  

L’avaluació de les UF 1 i 2 es realitzarà de forma contínua al llarg de la seva durada.  

Els instruments d’avaluació  estaran formats per entregues d’activitats, pràctiques de simulació, 

pràctiques de taller i entrega d’un projecte tècnic. 

La qualificació de les UF 1 i 2  s’obté segons la següent ponderació: 

 

                             

 

S’hauran de superar tots els RA per poder fer la ponderació. 

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una prova en el període de 

recuperació establert pel centre. Aquesta prova constarà d’una part escrita i d’una part pràctica. 

Per a la superació de tots els Resultats d’Aprenentatge s’hauran d’avaluar amb els criteris que 

determina el  Decret Currículum de mínims del Departament d’ensenyament de la Generalitat. 

Aquests criteris d’avaluació estan inclosos en les activitats plantejades per a les Unitats 

Formatives 1 i 2, i s’avaluaran amb una rúbrica per determinar quines seran les pautes de la 

correcció de les tasques, a mes, aquesta rúbrica es posarà a disposició dels alumnes per 

mantenir-los informats. 

La rúbrica que s’utilitzarà per avaluar en aquest cas es la següent: 
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BLOC CA PES CA Ben assolit (7,1 a 10 punts) Assolit (5 a 7 punts) No assolit (0 a 4,9 punts) 

M
E

M
Ò

R
IA

 3
0

%
 

1 5% 

Els coneixements de luminotècnia es poden 
veure molt ben aplicats en els continguts del 

projecte, terminologia correcta, entesa de 
diagrames fotomètrics, i relació de 

paràmetres. 

Els coneixements de luminotècnia estan 
aplicats en el contingut del projecte, però hi 
ha alguna mancança en la terminologia, en 

els diagrames fotomètrics, o algun altre 
paràmetre. 

Els coneixements de luminotècnia no es 
veuen correctament aplicats en els continguts 

del projecte, terminologia incorrecta, 
malentesa de diagrames fotomètrics, i 

escassa relació de paràmetres. 

2 5% 
L'estructura està molt ben disposada i és 

diferència amb claredat cada apartat, l'ordre i 
la seqüenciació és correcta. 

L'estructura està bé disposada i té separats 
els diferents apartats però l'ordre pot millorar-

se. 

L'estructura no és correcta, l'ordre dels 
apartats no guarden relació seqüencial, hi ha 
apartats que deurien anar abans o després 

d'altres. 

3 3% 
La normativa és suficient per poder executar 

la matèria, i s'anomena totes les lleis, decrets, 
etc, amb número i títol, per la recerca. 

La normativa no està complerta del tot, però 
anomena el més important per poder 

executar la matèria, els títols de les lleis, 
decrets, etc, són suficients per trobar-les. 

La normativa no és correcta, o no permet 
executar la matèria, anomena d'una forma 

que no es pot trobar la informació. 

4 5% 

Té en compte totes les disposicions rellevants 
que poden afectar en la presa de decisions, 
gestiona i exposa d'una forma molt precisa 

tota la informació. 

Hi ha disposicions suficients per portar a 
terme el projecte, i la informació recollida i la 
gestió d'aquesta es fa de forma adequada. 

No fa un bon recull de dades, i això porta a 
prendre decisions incorrectes, no gestiona bé 

la informació. 

5 5% 
El problema està molt bé definit i queda clar 

abans d'explicar la matèria o contingut del cos 
del projecte. 

El problema queda una mica dispers o 
barrejat amb diferents possibles dificultats, 

que es poden mal interpretar com a 
problema. 

El problema no està definit, o la definició 
sembla un enunciat. 

6 5% 

Exposa una anàlisi concloent del moment en 
què es troba un determinat problema, i treu 

les mancances que afecten d'una forma molt 
estructurada. 

L'anàlisi que presenta no deixa clara la 
situació que es troba el problema, i les 

mancances no tenen una relació molt directa 
amb el problema. 

No fa anàlisi del problema que el porta a fer el 
projecte o aquest no té res a veure amb el 

que explica, a més les mancances no hi són, 
o no tenen cap relació. 

7 2% 

Tracta la prevenció de riscos i la protecció 
mediambiental en un apartat específic i 

guarda una perfecta relació amb el contingut 
del projecte. 

Tracta la prevenció de riscos i la protecció 
mediambiental en diferents parts del projecte i 

queda relacionat amb el contingut del 
projecte. 

No tracta la prevenció de riscos ni la protecció 
mediambiental, o ho tracta de forma que no 

guarda relació amb tot el contingut del 
projecte. 
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A
N

N
E

X
E

 C
À

L
C

U
L

S
 I

L
·L

U
M

IN
A

C
IÓ

 2
0

%
 

8 4% 

El nivell d'il·luminació mesurada amb la 
proposada en el projecte es pot veure una 
gran millora, a més i la distribució queda de 

forma homogènia. 

El nivell d'il·luminació és més que suficient 
comparat amb el nivell mesurat abans de 

començar a fer l'estudi, la distribució està una 
mica focalitzada. 

El nivell d'il·luminació aconseguit no millora la 
visió o la millora però no és suficient, i la 

distribució està totalment focalitzada. 

9 4% 

Les lluminàries que s'utilitzen queden ben 
definides amb les seves característiques 

tècniques més rellevants per a la realització 
de l'estudi. 

Les lluminàries que s'utilitzen queden 
definides amb les seves característiques 

tècniques, però alguna dada no hi és, i hi ha 
d'altres que no són rellevants per a la 

realització de l'estudi. 

Les lluminàries que s'utilitzen no queden ben 
definides amb les seves característiques 

tècniques més rellevants, falten les dades 
principals per a la realització de l'estudi. 

10 4% 

En les conclusions i resultats que exposa, es 
pot veure que ha interpretat els resultats de 
l'informe de càlcul de DIALUX, d'una forma 

molt efectiva. 

En les conclusions i resultats que exposa, es 
pot veure que ha interpretat els resultats de 
l'informe de càlcul de DIALUX, de forma que 

no ha tingut en compte alguna dada. 

En les conclusions i resultats que exposa, es 
pot veure que no sap interpretar els resultats 

de l'informe de càlcul de DIALUX, o que no ha 
entès els paràmetres que tenen importància 

per realitzar aquest projecte. 

11 4% 
Aplica amb molta precisió les disposicions del 
Codi Tècnic de l'Edificació sobre eficiència en 

les instal·lacions. 

Aplica les disposicions del Codi Tècnic de 
l'Edificació sobre eficiència en les 

instal·lacions, però no arriba en tots els casos 
als mínims marcats, encara que ho justifica 

bé. 

No aplica les disposicions del Codi Tècnic de 
l'Edificació sobre eficiència en les 

instal·lacions, o no arriba en la majoria dels 
casos als mínims marcats, i a més no ho 

justifica. 

12 4% 
Ha entès perfectament la funció, el 

funcionament i les característiques que ha de 
tenir l'enllumenat d'emergència. 

Ha entès la funció, i el funcionament elèctric 
de les lluminàries, però les característiques 

que ha de tenir l'enllumenat d'emergència que 
contempla el reglament, no ho interpreta del 

tot correcte. 

No ha entès la funció, ni el funcionament 
elèctric de les lluminàries, o les 

característiques que ha de tenir l'enllumenat 
d'emergència que contempla el reglament, ho 

interpreta malament. 
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13 4% 
Diferencia molt bé el tipus de potència, i 

realitza els càlculs amb un bon plantejament i 
un bon desenvolupament. 

Diferencia el tipus de potència, realitza els 
càlculs amb un plantejament una mica pobre, 
o un desenvolupament dels càlculs una mica 

desordenat. 

No sap diferenciar el tipus de potència i 
realitza els càlculs amb un plantejament 
sense molt de sentit, o desenvolupa els 

càlculs totalment desestructurats. 

14 4% 
El quadre està perfectament dimensionat, no 

falta cap protecció i aquestes estan 
connectades de forma eficaç. 

El quadre està bé dimensionat, les 
proteccions són suficients per què no hi hagi 
riscos, i la connexió d'aquestes és millorable. 

El quadre no està dimensionat correctament, 
les proteccions no són suficients per al 

funcionament de la instal·lació, o la connexió 
d'aquestes no està ben feta. 

15 4% 

Els conductors estan perfectament 
dimensionats per a la intensitat que passarà, i 
amb una previsió d'ampliació de potència en 

un futur, s'ha comprovat en cas de curtcircuit i 
amb el temps de tall de les proteccions, que 
la coberta dels conductors no es deteriorin. 

Els conductors estan bé dimensionats per a la 
intensitat que passarà, sense tenir en compte 

una previsió d'ampliació de potència en un 
futur, s'ha comprovat en cas de curtcircuit i 
amb el temps de tall de les proteccions, que 
la coberta dels conductors no es deteriorin. 

Els conductors no estan bé dimensionats per 
a la intensitat que passarà, sense tenir en 

compte una previsió d'ampliació de potència 
en un futur, i en cas de curtcircuit, la coberta 

dels conductors es farien malbé o en cas molt 
extrem podria haver risc d'incendi. 

16 4% 

Els circuits estan perfectament separats amb 
una bona disposició dels diferents 

embrancaments, per tenir sectoritzades les 
enceses. 

Els circuits estan suficientment separats amb 
una disposició dels diferents embrancaments, 

les sectoritzacions de les enceses són 
suficients en cas de falla d'una línia. 

Els circuits no estan ben separats amb una 
bona disposició dels diferents 

embrancaments, les sectoritzacions de les 
enceses són insuficients en cas de falla d'una 

línia. 

17 4% 

La posada a terra està sobradament 
dimensionada per evitar un risc en cas d'un 
contacte amb un conductor actiu, i el càlcul 
amb les mesures preses tenen una perfecta 

relació amb el tipus de terreny i la seva 
resistivitat. 

La posada a terra està suficientment 
dimensionada per evitar un risc en cas d'un 
contacte amb un conductor actiu,  el càlcul 

amb les mesures preses dista una mica amb 
el tipus de terreny, la resistivitat queda una 

mica més elevada. 

La posada a terra no és suficient  per evitar 
un risc en cas d'un contacte amb un 

conductor actiu,  el càlcul amb les mesures 
preses no té cap relació amb el tipus de 

terreny, la resistivitat és molt més elevada. 
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18 3% 

El plànol de dimensions queda ben detallat, la 
situació d'objectes està perfectament 

acotada, i les superfícies de les diferents 
zones molt bé definides. 

El plànol de dimensions queda detallat, la 
situació d'objectes està suficientment 

acotada, i les superfícies de les diferents 
zones molt bé definides. 

El plànol de dimensions no queden ben 
detallats, la situació d'objectes no està 

acotada, o les superfícies de les diferents 
zones no estan definides. 

19 3% 

Els receptors queden perfectament ubicats 
amb les seves cotes de posició, la llegenda 

conté la simbologia i totes les característiques 
tècniques rellevants dels receptors. 

Els receptors queden ubicats amb una 
estratègia suficient per a l'enllumenat, les 

cotes de posició deixen alguna mesura sense 
posar, la llegenda conté la simbologia i les 

característiques tècniques dels receptors no 
són del tot rellevants. 

Els receptors estan ubicats sense molt sentit 
per a l'enllumenat, les cotes de posició no són 

suficients per a realitzar el muntatge, la 
llegenda conté una simbologia errònia o les 
característiques tècniques dels receptors no 

són rellevants. 

20 3% 

El traçat de la instal·lació està fet de forma 
molt estudiada i tenint en compte tots els 

elements que poden interferir en la realització, 
i les mesures per al muntatge estan 

perfectament acotades. 

El traçat de la instal·lació no s'ha fet tenint en 
compte tots els elements que poden interferir 

en la realització, i les mesures per al 
muntatge no estan totalment acotades, però 

amb aquest plànol es podrà realitzar el 
muntatge. 

El traçat de la instal·lació interfereix amb 
elements del local, i les mesures per al 

muntatge no estan ben acotades, amb aquest 
plànol difícilment es podrà realitzar el 

muntatge. 

21 3% 
Els esquemes unifilars no deixen cap detall 

sense posar, totes les dades necessàries per 
a la realització del muntatge. 

Els esquemes unifilars deixen algun detall 
sense posar, són millorables en alguns 

aspectes, però permeten fer el muntatge. 

Els esquemes unifilars no deixen clar la 
majoria d'informació, és insuficient per al 

muntatge del quadre o de la mateixa 
instal·lació. 

22 3% 

La simulació del local en 3D deixa veure tots 
els detalls dels elements, i està reproduït amb 
molta similitud dels colors reals. L'enllumenat 

es pot veure amb una perfecta distribució. 

La simulació del local en 3D deixa algun 
detall sense mostrar, i la reproducció està feta 

amb suficient fidelitat amb els colors reals. 
L'enllumenat es pot veure amb una distribució 

uniforme. 

La simulació del local en 3D deixa moltíssim 
detall sense mostrar, i la reproducció està feta 
amb uns colors que disten molt de la realitat. 
L'enllumenat es pot veure amb una distribució 

molt pobre. 
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Llegenda dels Criteris d’Avaluació CA 

1. Luminotècnia 5% 

2. Estructuració de la memòria 5% 

3. Normativa i documents de referència 3% 

4. Dades rellevants de partida, recollida i processament de la informació, exposició de la informació 5% 

5. Definició del problema 5% 

6. Solucions adoptades, capacitat de resolució de les problemàtiques 5% 

7. Prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 2% 

8. Nivells d'il·luminació 4% 

9. Característiques tècniques de les lluminàries 4% 

10. Interpretació d'un informe de càlcul 4% 

11. Eficiència en les instal·lacions de il·luminació CTE 4% 

12. Il·luminació d'emergència 4% 

13. Potències 4% 

14. Quadre elèctric, proteccions 4% 

15. Dimensionament dels conductors 4% 

16. Circuits i canalitzacions 4% 

17. Posada a terra 4% 

18. Plànol de mesures i dimensions 3% 

19. Plànol de distribució de receptors 3% 

20. Plànol d'instal·lació elèctrica 3% 

21. Esquemes unifilars 3% 

22. Simulació 3D DIALUX 3% 

23. Diagrama de Gantt per seqüenciació d'activitats 2,5% 

24. Pla de posada en marxa i de manteniment 2,5% 

25. Pressupost 5% 

26. Atenció, comportament i participació en les activitats 5% 
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7.6. Definició de la metodologia emprada en la UF 

La unitat formativa inclou activitats conceptuals i pràctiques. 

 

Activitats conceptuals: 

Les activitats conceptuals estaran formades per: 

- Qüestionaris i fitxes: Els qüestionaris i fitxes estaran formats per preguntes obertes, 

preguntes de recerca o càlcul,  i preguntes d’elecció múltiple, esquemes, etc. 

- Simulacions: De il·luminació i de càlculs elèctrics. 

- Treball cooperatiu, i comunicació oral: Explicacions entre iguals davant la resta 

d’alumnes. 

 

 

Activitats pràctiques: 

Les activitats pràctiques estaran formades per: 

- Aprenentatge i serveis: Presa de mesures de dimensions, nivell d’il·luminació i mesures 

elèctriques en un escenari real. 

- Muntatges: Proves amb diferents tipus de lluminàries, quadres i proteccions. 

 

 

8. Prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental 

En totes les activitats es deurà tenir en compte tot el que fa referència a prevenció d’accidents 

en el desenvolupament de les tasques a realitzar per part del alumne, i serà el professor/a  el 

que té l’obligació de supervisar i qualificar si escau aquesta competència. 

En totes les activitats que es duran a terme s’ha de tenir coneixement i capacitat d’elecció en 

tots els materials utilitzats o processos, que puguin ser perjudicials d’una forma o una altre per 

al mediambient. El professor/a  posarà dedicació en la presa de consciència per part dels 

alumnes, i valorarà de forma positiva els treballs que tinguin en comte aquesta matèria. 
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Procediments 

· Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals                         

· Compliment de la normativa mediambiental 

Conceptes 

· Identificació de riscos 

· Determinació de les mesures de prevenció de riscos laborals 

· Prevenció de riscos laborals en els processos de muntatge i manteniment 

· Equips de protecció individual 

Actituds 

· Participació activa en el treball en grup 

· Respecte per el treball dels companys 

· Presentació ordenada i en els terminis establerts dels treballs desenvolupats 

· Us correcte dels equips de protecció 

 

 

 

9. Atenció a la diversitat 

Per els alumnes amb mes dificultat en el ritme d’aprenentatge, es reduirà el número d’activitats 

que deuran desenvolupar, i dedicaran mes temps a la formalització dels coneixements, 

desenvolupant únicament les activitats que permetin assegurar la consecució dels objectius 

proposats.  

Aquests alumnes, a mes, disposaran d’una major dedicació del professor/a que els atendrà en 

petits grups i els proposarà activitats especials de reforç. 

Els alumnes amb un ritme mes elevat d’aprenentatge, disposaran d’una sèrie d’activitats 

d’ampliació que els permeti potenciar el nivell dels continguts rebuts.  

 

10. Utilització de las TIC 
 

Es fomentarà l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació mitjançant les següents 

estratègies: 

 

- Entrega d’exercicis i memòries de pràctiques via telemàtica 

- Us del software específic per instal·lacions elèctriques i il·luminació 

- Consulta de documentació via Web 
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En qualsevol cas, s’utilitzarà una plataforma tipus Moodle com a suport per a la docència de la 

assignatura per al intercanvi de informació entre l’alumne i el professorat.. 
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