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Annex 1: Enunciat del projecte
PROJECTE FINAL DE MÒDUL: Sistema classificador de peces
Introducció:
Per finalitzar amb el MP01: Automatismes Industrials plantejarem un projecte
final de mòdul de tipus cooperatiu. Es vol que els alumnes treballin en grup i a
més que cooperin amb la resta de la classe.
El projecte constarà d’una activitat la qual consisteix en un sistema
industrialitzat que contempli els coneixements de totes les Unitats Formatives
que formen part del MP01, els quals s’han après i estudiat durant 1r i 2n curs
del Cicle Formatiu. El funcionament d’aquest sistema contemplarà els següents
coneixements:
•

UF3: Automatització elèctrica cablada

•

UF4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

•

UF5: Automatització programable

Un cop s’ha resolt correctament l’activitat i s’ha elaborat l’informe corresponent,
els alumnes hauran de preparar una presentació per fer una exposició oral.
Descripció del sistema:
Es planteja un sistema “Classificador de peces”. Aquest sistema farà una
distribució de peces metàl·liques i peces de plàstic i s’aniran classificant en els
seus contenidors corresponents.
El classificador estarà dividit en dos processos (consulteu la seva representació
gràfica, Fig. 1), els quals seran descrits a continuació:
•

Procés 1: Classificació de peces metàl·liques
1. Les peces metàl·liques arriben per l’esquerra del sistema.
2. Per iniciar el procés s’han de donar les següents condicions:
a) Tot el sistema ha de trobar-se en un estat inicial (cilindres en les
seves posicions inicials i les cintes aturades).
b) El selector SM ha d’estar activat.
c) Tenim una peça posicionada davant el detector D1.
3. Els cilindres A i C s’encarreguen de moure la peça cap a la cinta C1,
deixant-la situada davant dels detectors D3 i D4. La representació
simbòlica dels moviments és:
A+, A-, C+, CÉs a dir, el cilindre A empeny la peça davant del cilindre C i a
continuació es recull A. Seguidament C empeny la peça cap a la cinta
C1, després es recull C.
4. Un cop tenim la peça davant de D3 (capacitiu) i D4 (inductiu), hem de
saber si és metàl·lica o de plàstic. La lògica plantejada està
representada en la següent taula:
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D3 D4

Funcionament

0

0

No peça – C1 parada

1

0

Peça de plàstic – C1 →

1

1

Peça metàl·lica – C1 ←

0

1

Error

Taula 1 Funcionament de C1 segons D3 i D4.

Per tant, segons la taula, si la peça és metàl·lica, vol dir que la cinta C1
gira cap a l’esquerra.
5. Quan la peça arriba davant del detector D5, la cinta C1 es para i
comencen a treballar els cilindres D i E, encarregats de situar la peça
en la cinta C2. La representació simbòlica dels moviments és:
D+, E+, E-, DÉs a dir, quan la peça es posiciona davant de D5, el cilindre D empeny
la peça davant del cilindre E. A continuació E empeny la peça cap a la
cinta C2. Seguidament es recull E i després ho fa D.
6. Un cop s’ha recollit el cilindre D, la cinta C2 es posa en marxa durant
un temps suficient (t = 3 seg.) com perquè la peça arribi fins al
contenidor A.
7. Un cop s’ha aturat la cinta C2, hem d’incrementar a 1 un comptador.
El procés 1 s’ha de repetir 3 vegades, és a dir, fins que tinguem tres
peces metàl·liques en el contenidor A. Quan això passi, no es podrà
classificar més peces metàl·liques fins que no s’acabi l’altre procés.
•

Procés 2: Classificació de peces de plàstic
1. Les peces de plàstic arriben per la dreta del sistema.
2. Per iniciar el procés s’han de donar les següents condicions:
a) Tot el sistema ha de trobar-se en un estat inicial (cilindres en les
seves posicions inicials i les cintes aturades).
b) El selector SM ha d’estar activat.
c) Tenim una peça posicionada davant el detector D2.
3. Els cilindres B i C s’encarreguen de moure la peça cap a la cinta C1,
deixant-la situada davant dels detectors D3 i D4. La representació
simbòlica dels moviments és:
B+, B-, C+, CÉs a dir, el cilindre B empeny la peça davant del cilindre C i a
continuació es recull B. Seguidament C empeny la peça cap a la cinta
C1, després es recull C.
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4. Un cop tenim la peça davant de D3 (capacitiu) i D4 (inductiu), se seguirà
el funcionament plantejat en la Taula 1.
Per tant, segons la taula, si la peça és de plàstic, vol dir que la cinta C1
gira cap a la dreta.
5. Quan la peça arriba davant del detector D6, la cinta C1 es para i
comencen a treballar els cilindres F i G, encarregats de situar la peça
en la cinta C3. La representació simbòlica dels moviments és:
F+, G+, G-, FÉs a dir, quan la peça es posiciona davant de D6, el cilindre F empeny
la peça davant del cilindre G. A continuació G empeny la peça cap a la
cinta C3. Seguidament es recull G i després ho fa F.
6. Un cop s’ha recollit el cilindre F, la cinta C3 es posa en marxa durant un
temps suficient (t = 3 seg.) com perquè la peça arribi fins al contenidor
B.
7. Un cop s’ha aturat la cinta C3, hem d’incrementar a 1 un comptador.
El procés 2 s’ha de repetir 3 vegades, és a dir, fins que tinguem tres
peces de plàstic en el contenidor B. Quan això passi, no es podrà
classificar més peces metàl·liques fins que no s’acabi l’altre procés.
El classificador s’aturarà quan tinguem 3 peces de cada tipus en els seus
contenidors corresponents.
En el sistema hi trobem els següents actuadors manuals:
•
•
•

SMA: Selector de marxa / aturada. Quan seleccionem aturada, el
sistema es reinicia.
SE: Polsador d’emergència. Un cop activat, s’atura tot el sistema. Una
vegada l’hem desactivat, el sistema es reinicia.
SA: Polsador d’assabentat. Si es produeix una avaria o un error en el
sistema, aquest s’atura i es posa en marxa un senyal acústic. Si activem
aquest polsador, es para el senyal acústica i s’encén una llum d’avaria.

També hi trobem els següents elements de senyalització:
•
•
•
•

LM: Llum de posada en marxa.
LP: Llum de parada.
LA: Llum d’avaria.
AL: Senyal acústic o alarma d’avaria.

Per últim, destaquem que cada cilindre constarà de dos detectors reed per
controlar la posició de l’èmbol.
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Fig. 1. Representació gràfica del sistema: Classificador de peces.
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Organització i repartiment de feina per grup:
Els grups estaran formats per tres alumnes. Cada alumne serà “expert” en una
matèria i serà consensuat pels membres del grup. Per exemple:
Grup 1:
•
•
•

Alumne 1: Expert en automatització elèctrica cablada.
Alumne 2: Expert en automatització pneumàtica i electropneumàtica.
Alumne 3: Expert en automatització programable.

Cada expert treballarà la seva part individualment segons la descripció que s’ha
fet sobre el sistema. Tot això que s’ha treballat l’hauran de lliurar en una data
en concret (divendres 10 d’abril). A continuació fem una descripció de la feina
de cada expert:
•

•

•

Expert en automatització elèctrica cablada: Es demana el circuit de
potència i el circuit de comandament de les cintes C1, C2 i C3 i una
breu descripció del seu funcionament. Per ara, les cintes C2 i C3 es
posaran en marxa a partir dels detectors D5 i D6. Podeu fer servir el
programa CADeSimu per simular els circuits i veure si funcionen
correctament. Heu d’entregar els circuits fent servir el programa See
Electrical.
Expert en automatització pneumàtica i electropneumàtica: Es demana el
circuit de potència i el circuit de comandament dels cilindres A, B, C, D,
E, F i G i una breu descripció del seu funcionament. Podeu fer servir el
programa FluidSIM per simular els circuits i veure si funcionen
correctament. Heu d’entregar els circuits fent servir el programa See
Electrical.
Expert en automatització programable: Es demana una taula de símbols
amb la relació de tots els elements d’entrada i de sortida amb les
adreces associades a l’autòmat programable (Imputs I, outputs Q).
També es demana el diagrama grafcet de tot el sistema i una breu
descripció del seu funcionament. Es farà servir el programa Microsoft
Visio per fer el grafcet.

Un cop s’ha treballat i s’han fet les entregues pertinents de la part individual, es
farà una “comissió d’experts” (una sessió de classe, dilluns 13 d’abril). Aquesta
comissió consisteix en el següent; tots els experts de cada matèria es
reuneixen i comparteixen els coneixements que han adquirit en l’elaboració de
la seva part individual. Això serveix per millorar o corregir les errades comeses,
si és el cas (entregar la correpció, dilluns 20 d’abril).
Un cop acabada la comissió, cada expert torna al seu grup i aporta els seus
coneixements. Ara és el moment d’acabar el projecte. Tots els membres del
grup treballen en conjunt per completar el sistema perquè funcioni com es
demana. En aquesta ocasió la feina que es demanarà per grup serà:
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•
•

•
•
•

Una descripció del funcionament de tot el sistema.
Els esquemes dels circuits de potència (de la part d’automatismes
cablejats i d’electropneumàtica) i els circuits de comandament amb les
connexions fetes cap a l’autòmat programable. Per fer els esquemes es
farà servir el programa See Electrical.
El grafcet i el programa de l’autòmat programable en llenguatge KOP.
La demostració del funcionament del sistema fent servir el programa PC
Simu.
Finalment, cada grup haurà de fer una exposició oral on cada membre
del grup haurà d’explicar el que ha fet i com funciona. Podeu fer servir
diapositives per fer l’exposició.

L’entrega d’aquesta feina serà en una data en concret (divendres 8 de maig) i
les exposicions orals es faran els dies dilluns 11 i dimarts 12 de maig.
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Annex 2: Croquis del sistema industrialitzat
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Annex 3: Diapositives. Presentació del projecte
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Annex 4: Calendari

Calendari: Dates importants

MARÇ
DL

DM

DM

DJ

DV

DS

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

ABRIL
DL

DM

6
13
20
27

7
14
21
28

DM
1
8
15
22
29

DJ
2
9
16
23
30

DV
3
10
17
24

DD
1
8
15
22
29

MAIG
DS
4
11
18
25

DD
5
12
19
26

DL

DM

DM

DJ

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

DV
1
8
15
22
29

DS
2
9
16
23
30

DD
3
10
17
24
31

16 i 17 de març: Presentació i inici de projecte. Creació de grups i repartiment de feina
individual.
30 i 31 de març, 1 al 6 d’abril: Setmana Santa.
10 d’abril: Primera entrega (treball individual).
13 d’abril: “Comissió d’experts”. En acabar la comissió, cada alumne millorarà la seva part
individual (corregir errors, modificar dades, etc.).
14 d’abril: Es comença a treballar el projecte en grup.
20 d’abril: Segona entrega (treball individual millorat a partir de la “Comissió d’experts”).
8 de maig: Tercera entrega (treball en grup, resultat final del projecte).
1 de maig: Dia del treballador (Festiu).
11 i 12 de maig: Exposicions orals.
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Annex 5: Grups bases

Components dels grups i treball individual
A continuació podeu consultar els integrants de cada grup. També, per fer la primera entrega
(treball individual), podeu veure la matèria (UF) que treballarà cada integrant. Recordeu que el
repartiment de la feina l’heu fet per consens.
Grups projecte

G1

G2

G3

Unitat Formativa (UF)

A. D. S., Lucas C.

UF3: Automatització elèctrica cablada

G. B., Luis

UF5: Automatització programable

M. D., David J.

UF4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

C. M., Jaume R.

UF5: Automatització programable

G. M., Jorge

UF4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

N. L., Javier

UF3: Automatització elèctrica cablada

B. D., Bernardo

UF3: Automatització elèctrica cablada

C. G., Jorge

UF4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica

P. C., Daniel

UF5: Automatització programable
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Annex 6: Rubriques. Treball individual, tasca 1
Treball individual
Memòria Tasca 1: Automatització elèctrica cablada (UF3)

Alumne:

Grup:

Continguts

1. Descripció de
la solució (2,5%)

2. Ortografia i
gramàtica (1%)

Molt assolit (10-8)

Assolit (7,9-5)

Es descriu correctament la
solució proposada, explicant
el funcionament dels circuits
de potència i comandament,
tenint en compte
principalment les tres cintes
transportadores, els sensors i
els temporitzadors.
La memòria presenta molt
poques faltes ortogràfiques i
gramaticals.

Es descriu adequadament la
solució proposada, però hi ha
detalls en l’explicació del
circuit de potència i
comandament que no queden
clars en referencia a les
cintes transportadores, els
sensors o els temporitzadors.
La memòria presenta algunes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.
Els circuits de potència
presenten un disseny
adequat, però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. La
simbologia no sempre és
l’apropiada i no sempre es fan
servir les nomenclatures
correctament.

Poc assolit (4,9-0)

La descripció és incorrecta,
no queda clar quin és el
funcionament dels circuits de
potència i comandament.

La memòria presenta moltes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.

3. Esquemes
elèctrics:
circuits de
potència (2%)

Els circuits de potència estan
ben dissenyats, es respecta la
normativa i es té en compte
els elements de seguretat. La
simbologia usada és
l’apropiada i es fan servir les
nomenclatures correctament.

4. Esquemes
elèctrics:
circuits de
comandament
(2,5%)

Els circuits de comandament
estan ben dissenyats, es
respecta la normativa i es té
en compte els elements de
seguretat. Es fa servir la
lògica cablada correctament,
fent servir realimentacions,
elements per memoritzar els
estats, temporitzacions, etc.
La simbologia usada és
l’apropiada i es fan servir les
nomenclatures correctament

Els circuits de comandament
presenten un disseny
adequat, però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. No
sempre es fa servir
correctament la lògica
cablada. La simbologia no
sempre és l’apropiada i no
sempre es fan servir les
nomenclatures correctament.

Els circuits de comandament
no estan ben dissenyat, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. No es
fa servir correctament la
lògica cablada. La simbologia
i les nomenclatures no són les
correctes.

5. Presentació
dels esquemes
elèctrics (2%)

Els circuits elèctrics estan ben
estructurats i ordenats.
Ofereixen una molt bona
presència.

Els circuits elèctrics no
sempre estan ben
estructurats i ordenats. La
presència no sempre està ben
cuidada.

Els circuits elèctrics no estan
ben estructurats i ordenats.
La presència no està ben
cuidada.

1

2

3

4

Els circuits de potència no
estan ben dissenyat, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. La
simbologia i les
nomenclatures no són les
correctes.

5

Puntuació:

Nota:
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Annex 7: Rubriques. Treball individual, tasca 2
Treball individual
Memòria Tasca 2: Automatització pneumàtica i electropneumàtica (UF4)

Alumne:

Grup:

Continguts

Molt assolit (10-8)

1. Descripció de
la solució (2,5%)

Es descriu correctament la
solució proposada, explicant
el funcionament dels circuits
de potència i comandament,
tenint en compte
principalment els set cilindres
pneumàtics i els sensors.

2. Ortografia i
gramàtica (1%)

La memòria presenta molt
poques faltes ortogràfiques i
gramaticals.

3. Esquemes
electropneumàtics: circuits de
potència (2%)

Els circuits de potència estan
ben dissenyats, es respecta la
normativa i es té en compte
els elements de seguretat. La
simbologia usada és
l’apropiada, les vàlvules
direccionals són les
adequades i es fan servir les
nomenclatures correctament.

4. Esquemes
electropneumàtics: circuits de
comandament
(2,5%)

Els circuits de comandament
estan ben dissenyats,
compleix amb la seqüència de
moviment dels cilindres. Es
respecta la normativa i es té
en compte els elements de
seguretat. Es fa servir la
lògica cablada correctament,
fent servir realimentacions,
elements per memoritzar els
estats, etc. La simbologia
usada és l’apropiada i es fan
servir les nomenclatures
correctament

Els circuits de comandament
presenten un disseny
adequat, es compleix amb la
seqüència de moviment dels
cilindres però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. No
sempre es fa servir
correctament la lògica
cablada. La simbologia no
sempre és l’apropiada i no
sempre es fan servir les
nomenclatures correctament.

Els circuits de comandament
no estan ben dissenyat i no
compleix amb la seqüència de
moviment dels cilindres, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. No es
fa servir correctament la
lògica cablada. La simbologia
i les nomenclatures no són les
correctes.

5. Presentació
dels esquemes
electropneumàtics (2%)

Els circuits electropneumàtics
estan ben estructurats i
ordenats. Ofereixen una molt
bona presència.

Els circuits electropneumàtics
no sempre estan ben
estructurats i ordenats. La
presència no sempre està ben
cuidada.

Els circuits electropneumàtics
no estan ben estructurats i
ordenats. La presència no
està ben cuidada.

1

2

3

4

Assolit (7,9-5)
Es descriu adequadament la
solució proposada, però hi ha
detalls en l’explicació del
circuit de potència i
comandament que no queden
clars en referencia als
cilindres pneumàtics o els
sensors.
La memòria presenta algunes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.
Els circuits de potència
presenten un disseny
adequat, però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. La
simbologia no sempre és
l’apropiada, encara que les
vàlvules direccionals
seleccionades siguin les
correctes, i no sempre es fan
servir les nomenclatures
correctament.

Poc assolit (4,9-0)

La descripció és incorrecta,
no queda clar quin és el
funcionament dels circuits de
potència i comandament.

La memòria presenta moltes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.

Els circuits de potència no
estan ben dissenyat, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. La
simbologia, les vàlvules
direccionals i les
nomenclatures no són les
correctes.

5

Puntuació:

Nota:
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Annex 8: Rubriques. Treball individual, tasca 3
Treball individual
Memòria Tasca 3: Automatització programable (UF5)

Alumne:

Grup:

Continguts

1. Descripció de
la solució (2,5%)

2. Ortografia i
gramàtica (1%)

Molt assolit (10-8)

Assolit (7,9-5)

Es descriu correctament la
solució proposada, explicant
el funcionament de tot el
sistema, tenint en compte
principalment el procés 1 i el
procés 2.
La memòria presenta molt
poques faltes ortogràfiques i
gramaticals.

3. Taula de
símbols (2%)

A la taula de símbols
s’especifica i es relacionen
correctament els elements
d’entrada i sortida amb les
adreces de l’autòmat.
Aquestes adreces segueixen
l’ordre adequat d’assignació.
A més, s’indica quins són els
mòduls d’expansió que seran
necessari connectar a
l’autòmat per afegir les dreces
adequades.

4. Diagrama
grafcet (2,5%)

El diagrama grafcet està ben
dissenyats, compleix amb
totes les etapes dels
processos i es respecta la
normativa adequadament. La
simbologia correspon amb la
usada en la taula de símbols.
Es fa servir la lògica
programada correctament,
especificant de manera
adequada totes les
transicions que fem servir per
arribar a cada una de les
etapes.

5. Presentació
del diagrama
grafcet
(2%)

El diagrama grafcet està ben
estructurat i ordenat. Ofereix
una molt bona presència.

1

2

3

4

Es descriu adequadament la
solució proposada, però hi ha
detalls en l’explicació del
sistema que no queden clars
en referencia als processos.
La memòria presenta algunes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.
A la taula de símbols no
sempre s’especifica i es
relacionen correctament els
elements d’entrada i sortida
amb les adreces de l’autòmat.
Les adreces no sempre
segueixen l’ordre adequat
d’assignació. No sempre
s’indica correctament quins
són els mòduls d’expansió
que seran necessari
connectar a l’autòmat per
afegir les dreces adequades.
El diagrama grafcet no
sempre compleix amb el
disseny o amb totes les
etapes dels processos, o no
sempre es respecta la
normativa adequadament. La
simbologia de vegades no
correspon amb la usada en la
taula de símbols. No sempre
es fa servir la lògica
programada correctament, no
especificant sempre totes les
transicions que fem servir per
arribar a cada una de les
etapes.
El diagrama grafcet no
sempre està ben estructurat i
ordenat. La presència no
sempre està ben cuidada.

Poc assolit (4,9-0)
La descripció és incorrecta,
no queda clar quin és el
funcionament del sistema.
La memòria presenta moltes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.
No s’especifica i no es
relacionen correctament els
elements d’entrada i sortida
amb les adreces de l’autòmat.
Les adreces no segueixen
l’ordre adequat d’assignació i
no s’indica correctament
quins són els mòduls
d’expansió que seran
necessari connectar a
l’autòmat.

El diagrama grafcet no està
ben dissenyats, no es
compleix amb totes les etapes
dels processos i no es
respecta la normativa
adequadament. La simbologia
no correspon amb la usada
en la taula de símbols. No es
fa servir correctament la
lògica programada, no
especificant correctament les
transicions cap a les etapes.
El diagrama grafcet no està
ben estructurat i ordenat. La
presència no està ben
cuidada.

5

Puntuació:

Nota:
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Annex 9: Rubriques. Treball grupal, memòria del projecte
Treball grupal
Memòria Projecte: Classificador de peces

Alumne 1:

Alumne 3:

Alumne 2:

Grup:

Continguts

1. Descripció de
la solució (1%)

2. Ortografia i
gramàtica (0,5%)

Molt assolit (10-8)
Es descriu correctament la
solució proposada, explicant
el funcionament de tot el
sistema, tenint en compte
totes les seves parts que
intervenen en el mateix: UF3,
UF4 i UF5.
La memòria presenta molt
poques faltes ortogràfiques i
gramaticals.

3. Esquemes
elèctrics i
electropneumàtics: circuits de
potència (1%)

Els circuits de potència estan
ben dissenyats, es respecta la
normativa i es té en compte
els elements de seguretat. La
simbologia usada és
l’apropiada, les vàlvules
direccionals són les
adequades i es fan servir les
nomenclatures correctament.

4. Esquemes
elèctrics i
electropneumàtics: circuits de
comandament
(1,5%)

Els circuits de comandament
estan ben dissenyats, es
respecta la normativa i es té
en compte els elements de
seguretat. Es connecten
adequadament tots els
elements d’entrada i sortida
cap als borns de connexió de
l’autòmat i dels seus mòduls
d’expansió.
La simbologia usada és
l’apropiada i es fan servir les
nomenclatures correctament

5. Presentació
dels esquemes
elèctrics (0,5%)

Els circuits elèctrics i
electropneumàtics estan ben
estructurats i ordenats.
Ofereixen una molt bona
presència.

6. Taula de
símbols (1%)

A la taula de símbols
s’especifica i es relacionen
correctament els elements
d’entrada i sortida amb les
adreces de l’autòmat.
Aquestes adreces segueixen
l’ordre adequat d’assignació.
A més, s’indica quins són els
mòduls d’expansió que seran
necessari connectar a
l’autòmat per afegir les dreces
adequades.

Assolit (7,9-5)
Es descriu adequadament la
solució proposada, però hi ha
detalls en l’explicació del
sistema que no queden clars.
La memòria presenta algunes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.
Els circuits de potència
presenten un disseny
adequat, però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. La
simbologia no sempre és
l’apropiada, encara que les
vàlvules direccionals
seleccionades siguin les
correctes, i no sempre es fan
servir les nomenclatures
correctament.
Els circuits de comandament
presenten un disseny
adequat, però no sempre es
respecta la normativa i els
elements de seguretat. No
sempre estan ben connectats
els elements d’entrada i
sortida en els borns de
connexió de l’autòmat i dels
seus mòduls d’expansió. La
simbologia no sempre és
l’apropiada i no sempre es fan
servir les nomenclatures
correctament.
Els circuits elèctrics i
electropneumàtics no sempre
estan ben estructurats i
ordenats. La presència no
sempre està ben cuidada.
A la taula de símbols no
sempre s’especifica i es
relacionen correctament els
elements d’entrada i sortida
amb les adreces de l’autòmat.
Les adreces no sempre
segueixen l’ordre adequat
d’assignació. No sempre
s’indica correctament quins
són els mòduls d’expansió
que seran necessari
connectar a l’autòmat per
afegir les dreces adequades.

Poc assolit (4,9-0)

La descripció és incorrecta,
no queda clar quin és el
funcionament del sistema.

La memòria presenta moltes
faltes ortogràfiques i
gramaticals.

Els circuits de potència no
estan ben dissenyat, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. La
simbologia, les vàlvules
direccionals i les
nomenclatures no són les
correctes.

Els circuits de comandament
no estan ben dissenyat, no es
respecta la normativa ni els
elements de seguretat. Els
elements d’entrada i sortida
no estan ben connectats en
l’autòmat i en els seus mòduls
d’expansió. La simbologia i
les nomenclatures no són les
correctes.

Els circuits elèctrics i
electropneumàtics no estan
ben estructurats i ordenats.
La presència no està ben
cuidada.
No s’especifica i no es
relacionen correctament els
elements d’entrada i sortida
amb les adreces de l’autòmat.
Les adreces no segueixen
l’ordre adequat d’assignació i
no s’indica correctament
quins són els mòduls
d’expansió que seran
necessari connectar a
l’autòmat.
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Continguts

Molt assolit (10-8)

Assolit (7,9-5)

7. Diagrama
grafcet (1,5%)

El diagrama grafcet està ben
dissenyats, compleix amb
totes les etapes dels
processos i es respecta la
normativa adequadament. La
simbologia correspon amb la
usada en la taula de símbols.
Es fa servir la lògica
programada correctament,
especificant de manera
adequada totes les
transicions que fem servir per
arribar a cada una de les
etapes.

8. Presentació
del diagrama
grafcet
(0,5%)

El diagrama grafcet està ben
estructurat i ordenat. Ofereix
una molt bona presència.

9. Programació
en llenguatge
KOP (2%)

El programa està ben
dissenyat, sempre en funció
al diagrama gracfet. Compila i
funciona correctament.

10. Estructura de
programa (0,5%)

El programa presenta una
estructura adequada i es fa
servir un nombre mínim de
segments. Cada segment
ofereix un comentari adequat i
clarificador.

1

Poc assolit (4,9-0)

El diagrama grafcet no
sempre compleix amb el
disseny o amb totes les
etapes dels processos, o no
sempre es respecta la
normativa adequadament. La
simbologia de vegades no
correspon amb la usada en la
taula de símbols. No sempre
es fa servir la lògica
programada correctament, no
especificant sempre totes les
transicions que fem servir per
arribar a cada una de les
etapes.
El diagrama grafcet no
sempre està ben estructurat i
ordenat. La presència no
sempre està ben cuidada.
El programa està ben
dissenyat però existeixen
algunes diferències respecte
al diagrama gracfet. Compila
però algunes parts del
programa no funcionen
correctament.
El programa presenta una
estructura adequada però es
fa servir un nombre de
segments innecessaris. Cada
segment ofereix comentaris,
però no sempre són adequats
o clarificadors.

2

3

4

5

El diagrama grafcet no està
ben dissenyats, no es
compleix amb totes les etapes
dels processos i no es
respecta la normativa
adequadament. La simbologia
no correspon amb la usada
en la taula de símbols. No es
fa servir correctament la
lògica programada, no
especificant correctament les
transicions cap a les etapes.
El diagrama grafcet no està
ben estructurat i ordenat. La
presència no està ben
cuidada.
El programa no està ben
dissenyat, no respecta
l’estructura del diagrama
gracfet. No compila i per tant
no funciona correctament.
El programa no presenta una
estructura adequada i es fa
servir un excés de segments.
Els segments no ofereix cap
comentari o si es fan, no són
gens clarificadors.

6

7

8

Puntuació:

Nota:
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9

10

Annex 10: Rubriques. Treball grupal, defensa de la memòria
Treball grupal
Defensa de la memòria

Alumne 1:

Alumne 3:

Alumne 2:

Grup:

Llenguatge no verbal

Llenguatge verbal

Continguts

Molt assolit (10-8)

1. Ordre i
estructura
(1%)

L'explicació segueix un ordre
i una estructura evidents:
presentació de l’orador i
exposició oral (introducció,
cos i conclusió). Es fa un ús
correcte i mesurat dels
connectors per organitzar el
discurs i aconseguir que sigui
percebut com una unitat.

2. Vocabulari
(0,5%)

Empra un lèxic adequat al
tema, a l’audiència, al grau
de formalitat i al propòsit de
la comunicació.

3.Sintaxi
(0,5%)

Construeix les frases
correctament. Evita les
oracions massa llargues, no
utilitza mots crossa ni tics
lingüístics.

4. Claredat i
concisió
(1,5%)

S'entén perfectament tot el
que explica. El missatge és
concís, no està format per
continguts superflus.

5. Gestualitat
(1%)

Té una bona postura i els
moviments que fa són
naturals. Utilitza gestos que
transmeten predisposició per
interactuar amb l’audiència i
que faciliten la comprensió
del discurs.

6. Mirada
(1%)

7. Volum i
entonació
(1%)

Estableix contacte visual amb
tots els membres del públic
mentre dura l’exposició i
adapta el discurs a les
reaccions que observa en
l’audiència.
El volum i l’entonació són
adequats. El missatge és
percebut per tots els
membres de l’audiència al
llarg de tota la presentació.
L’entonació no és monòtona,
és variada.

Assolit (7,9-5)
L'explicació no és del tot
ordenada. L’orador no es
presenta i el discurs no té del
tot diferenciades les tres
parts (introducció, cos i
conclusió) o bé aquestes no
inclouen tota la informació
que els pertoca. Només en
alguna ocasió es fan servir
connectors per estructurar i
cohesionar el discurs.
No sempre empra un lèxic
adequat al tema, a
l’audiència, al grau de
formalitat i al propòsit de la
comunicació.
Comet algun error en la
construcció de les frases. A
vegades, no les acaba. En
alguns casos, utilitza oracions
massa llargues, mots crossa
o tics lingüístics.
A vegades, costa entendre el
que explica. El missatge té
algun contingut superflu.
Els moviments que fa no
sempre són naturals i a
vegades es gira d'esquena
cap a l’auditori. Utilitza només
alguns gestos per interactuar
amb l’audiència i facilitar la
comprensió del discurs. Té
algun tic gestual que
demostra un cert neguit o
inseguretat.
A vegades, perd el contacte
visual amb l’auditori o només
mira una part del públic. No
sempre adapta el discurs a
les reaccions que observa en
l’audiència.
El volum algunes vegades és
adequat i d’altres és
excessivament alt o baix.
Només a estones l’entonació
és variada.

Poc assolit (4,9-0)

L'explicació no segueix cap
mena d’ordre ni estructura.
No s’utilitzen connectors o bé
s’usen de forma incorrecta o
abusiva.

No empra un lèxic adequat al
tema, a l’audiència, al grau
de formalitat ni al propòsit de
la comunicació.
Construeix frases incorrectes
o incompletes. Utilitza
oracions massa llargues,
mots crossa i tics lingüístics
que dificulten la comprensió
del missatge.
No s’entén el que vol
explicar. El missatge conté un
excés d’incisos o
construccions que aporten
informació supèrflua o òbvia.
Té una postura massa rígida.
No utilitza gestos per
interactuar amb l’audiència i
facilitar la comprensió del
discurs. Els moviments que fa
no són naturals. Mostra
nombrosos tics gestuals.

No estableix contacte visual
amb el públic mentre dura
l’exposició. No adapta el
discurs a les reaccions que
observa en l’audiència.

El volum és excessivament
alt o baix. L’entonació és
monòtona, no és variada.
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Interès i eficàcia

Continguts

8. Mitjans de
suport (1,5%)

9. Domini del
tema (1,5%)

10. Temps
(0,5%)

Molt assolit (10-8)

Assolit (7,9-5)

Poc assolit (4,9-0)

Els documents impresos, les
diapositives, etc., no
presenten errors de forma ni
de contingut. Tenen una
unitat d’estil i són útils per
millorar la comprensió de
l’exposició.
Respon amb rigor i
coneixement les preguntes
que originen l’exposició i les
que li formula l’audiència, un
cop finalitzat el discurs.

Els documents impresos, les
diapositives, etc., presenten
alguns errors de forma o de
contingut. No sempre tenen
una unitat d’estil i a vegades
enterboleixen la comprensió
de l’exposició.
No sempre respon amb rigor i
coneixement les preguntes
que originen l’exposició o les
que li formula l’audiència, un
cop finalitzat el discurs.

S'ha ajustat al temps
establert.

S'ha excedit o li ha mancat
temps, però no gaire.

Els documents impresos, les
diapositives, etc., presenten
nombrosos errors de forma i
de contingut. No tenen una
unitat d’estil i enterboleixen la
comprensió de l’exposició.
No respon amb rigor ni
coneixement les preguntes
que originen l’exposició ni les
que li formula l’audiència, un
cop finalitzat el discurs.
Ha acabat molt ràpid o ha
utilitzat molt més temps del
previst.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Puntuació alumne 1:

Puntuació alumne 2:

Puntuació alumne 3:

Nota Grup:
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Annex 11: Rubriques. Interès i participació
Interès i participació

Alumne:

Grup:

Criteris

Sempre (1)

De vegades
(0,5)

Mai (0)

1. L’alumne demostra interès i inquietud per
l’activitat. (1,25%)
2. L’alumne formula preguntes pertinents als
continguts de l’activitat. (1,25%)
3. L’alumne demostra iniciativa i creativitat
durant les sessions a l’aula. (1,25%)
4. L’alumne es responsabilitza de les seves
tasques a resoldre. (1,25%)
5. L’alumne s’integra amb els membres del seu
grup i fa les aportacions adequades. (1,25%)
6. L’alumne té capacitat per resoldre conflictes
dins del grup. (1,25%)
7. L’alumne mostra cortesia i respecte pels
seus companys de grup. (1,25%)
8. L’alumne estableix mecanismes de
comunicació i coordinació. (1,25%)

1

2

3

4

5

6

Puntuació:

Nota:
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7

8

