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  Resum del Treball  

La finalitat del treball consisteix en redissenyar l’organització dels mòduls 
professionals de segon curs del cicle formatiu de Grau Mitjà, Instal·lacions de 
telecomunicacions, i les seves activitats d’aprenentatge. 

Aquestes activitats d’avaluació hauran de plantejar-se amb la metodologia 
anomenada Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i hauran d’incloure 
elements transversals que permetin a l’alumnat assumir experiències 
corresponents a l’entorn laboral relatiu al seu estudi. 

Així mateix, les situacions dinamitzades durant el curs estaran compostes per 
diversos plantejaments tècnics definits per escenaris de treball el més reals 
possibles. El seu contingut ha de permetre avaluar les competències 
interpersonals i tècniques descrites en el currículum oficial del cicle formatiu. 

Pel desenvolupament de les activitats caldrà tenir present el context 
corresponent al centre educatiu al qual va dirigida la implantació dels 
enunciats per tal d’adaptar-se als seus recursos físics i tècnics. 

La metodologia utilitzada per a la realització del treball ha sigut partir d’una 
nova distribució de les matèries tècniques del curs i seleccionar aquells criteris 
d’avaluació que s’han considerat primordials per la professió dels alumnes. A 
continuació s’ha escollit la metodologia d’aprenentatge més adequada per 
aquests tipus d’estudis i la seva aplicació educativa als objectius del cicle 
formatiu des del punt de vista del docent i del grup d’estudiants.  
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El resultat del treball ha sigut el disseny dels enunciats i rúbriques d’avaluació 
d’uns escenaris tècnics d’aprenentatge tot procurant que siguin el màxim 
d’enriquidors tècnicament, motivadors, rigorosos amb el currículum oficial i que 
permeti a l’alumnat connectar amb la seva realitat laboral. 

  Abstract  

The purpose of the study is to redesign the organization of professional 
modules in the second year of the intermediate cycle training, 
telecommunication installations, and their learning activities. 

These assessment activities should be considered with Project Based Learning 
(PBL ) methodology and must include transverse elements that allow students 
to take relevant experiences in their studies’ workplace. 

Also, dynamic situations during the course will consist of various technical 
approaches defined as real work scenarios. The content of these scenarios is 
to evaluate interpersonal skills and techniques described in the official 
curriculum of the training cycle. 

Development activities must remember the context for the school which the 
implementation of statements are directed to, in order to adapt to the physical 
and technical resources. 

The methodology used for the completion of the work has been based on a 
new distribution of course materials and the selection of those technical 
evaluation criteria which are considered fundamental to the students’ 
profession. There has been chosen the most appropriate learning methodology 
for these types of studies and their application to the educational goals of the 
training cycle from the teacher’s and the students’ point of view. 

The result of the work has been the design of the statements and assessment 
rubrics relative to technical learning scenarios witch are as maximum 
technically enriching, motivating, rigorous with the official curriculum as 
possible and allow students to connect with their real profession. 
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Resum  
 

El cicle formatiu de Instal·lacions de telecomunicacions, tal i com està definit en el 

currículum oficial del departament d’Ensenyament de Catalunya, Decret 217/2013, de 

27 d’agost, presenta, a partir del perfil competencial dels tècnics als quals van dirigits 

aquest estudis, la relació de mòduls professionals amb el conjunt d’unitats formatives 

que l’alumne ha de superar per obtenir la titulació corresponent. L’organització 

curricular del títol, concentra la majoria dels continguts d’alt nivell tècnic, com ara: 

 infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia,  instal·lacions de 

megafonia i sonorització, circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, equips 

microinformàtics i instal·lacions de radiocomunicacions, al segon i darrer any d’aquest 

ensenyament. 

L’experiència de l’equip docent que imparteix aquest cicle formatiu, constata que l’alt 

contingut tecnològic de les diverses disciplines a impartir, una organització tradicional 

estructurada en matèries independents, juntament amb el perfil de l’alumnat que escull 

aquests estudis, fan que l’assimilació dels diferents conceptes a assolir suposin una 

dificultat cada cop més difícil de superar. 

A més, el clixé històric de la dificultat inherent d’uns estudis relacionats amb els 

sistemes de telecomunicacions i els darrers títols emergents alternatius per aquesta 

etapa educativa com ara: Informàtica, Imatge i so i Multimèdia són a ulls dels nois i 

noies a qui van dirigits aquests estudis, una competència molt forta que es tradueix en 

un nombre cada cop més baix d’alumnat interessat en la professió de tècnic 

instal·lador de telecomunicacions. 

 

El treball consisteix en redissenyar l’organització dels mòduls professionals de segon 

curs, les seves activitats d’aprenentatge i instruments d’avaluació per tal generar un 

entorn de treball el més semblant possible a la realitat laboral de l’alumnat i així poder 

avaluar les seves competències tècniques específiques i transversals associades a la 

professió d’instal·lador de telecomunicacions. 

Dites activitats d’aprenentatge hauran de plantejar-se com projectes, pel que han de 

disposar d’una estructura tal que els estudiants hagin de passar per les diferents 

etapes que un grup tècnic es pot trobar en el seu rol específic de l’equip, tenint en 

compte que hauran de demostrar la seva vàlua professional corresponent al títol 

formatiu oficial. 

 

El contingut dels instruments avaluadors han de incloure elements transversals com 

ara: la pertinença a un grup de treball d’una suposada empresa, la sensibilització i 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=643659&language=ca_ES
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aplicació de la seguretat laboral en el treball, una adequada gestió dels residus 

generats i la seva vàlua en l’ús d’eines informàtiques per tal de desenvolupar la 

documentació tècnica corresponent i manteniment d’un blog corporatiu.  

De la mateixa manera, les activitats dinamitzades durant el curs estaran compostes 

per diversos plantejaments tècnics definits per escenaris de treball el més reals 

possibles. Aquests escenaris contindran les disciplines tècniques corresponents als 

mòduls professionals a impartir especificats en un context el més semblant possible al 

món laboral però adaptat als recursos tècnics i físics del centre educatiu. 

Cada escenari plantejat consistirà en tot un seguit de reptes tècnics amb el 

corresponent aixecament de plànols, petició de comandes, selecció de materials, 

muntatge, connexió i posada a punt de tot el conjunt. La consolidació del treball es 

realitzarà amb el lliurament al suposat client de la instal·lació finalitzada juntament amb 

una memòria tècnica complementada amb la presentació del blog corporatiu. 

 

En conclusió, la tasca a realitzar pel docent serà la d’acompanyar tot el procés, definir 

un nombre d’escenaris suficients per tal simultaniejar el treball de petits equips per tot 

el grup classe. Tanmateix haurà de disposar de les especificacions d’aquests 

escenaris de tal manera que estiguin adaptats a l’espai de treball del departament, 

preveure el conjunt d’equips, materials , instrumentació tècnica  i fungibles per tal de 

que la consolidació del seu desenvolupament resulti el més òptima possible. 

Finalment, establirà les eines d’avaluació adients per tal de evidenciar la superació de 

les diferents competències que l’alumnat ha d’assolir en el títol professional. 
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1. Introducció 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
Com a professor de l’àrea de telecomunicacions del departament d’electrònica de 

l’escola de formació professional Salesians de Sarrià, es considera important que els 

alumnes puguin treballar en un entorn el més real possible fent la instal·lació concreta 

de sistemes demandats pel client. També, l’aprenentatge basat en projectes suposa 

una experiència professional per incorporar noves metodologies que millorin el 

rendiment acadèmic i d’assoliment competencial dels alumnes.  

La gran diversitat de tecnologies i disciplines que intervenen en els diferents mòduls de 

Grau mitjà del cicle formatiu de Instal·lacions de telecomunicacions dificulta que els 

alumnes interconnectin tots aquests coneixements en la seva aplicació real pel que es 

veu la necessitat de generar entorns similars al món laboral, dins les possibilitats que 

ofereix un context educatiu, per a que puguin desenvolupar projectes el més similars 

possibles a especificacions tècniques veritables.  

Finalment, la baixada en el nivell de matriculació dels darrers anys per aquesta 

especialitat serveix de motor per impulsar metodologies que permetin a l’estudiant 

augmentar el nivell d’aprenentatge i satisfacció tot permetent disposar del millor dels 

prescriptors de cara a possibles futurs tècnics de telecomunicacions. 

 
1.2 Objectius del Treball 
 
Es plantegen quatre objectius des del punt de vista del docent: 

 Dissenyar la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes amb la idea de 

integrar el conjunt de competències professionals del cicle formatiu de 

Instal·lacions de telecomunicacions.  

 Implementar la posada en marxa de la reorganització de la docència de les 

competències oficials dels diferents mòduls del cicle de telecomunicacions en 

funció de la metodologia.  

 Generar les activitats d'aprenentatge que situïn a l’alumnat en un entorn el més 

real possible i que permetin avaluar els criteris d'avaluació oficials dels diferents 

mòduls formatius del cicle d'instal·lacions de telecomunicacions amb les 

competències tècniques transversals i específiques dels professionals del 

sector. Les activitats hauran d’incloure l’enunciat adaptat a l’espai físic i 

recursos tècnics del centre, l’adequació dels equips, dels materials i de tot el 

conjunt per a la seva posada en marxa en l’espai de muntatge. També s’haurà 
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de vetllar per la coherència entre les especificacions donades, els criteris 

d’avaluació a assolir i el perfil tècnic dels alumnes.  

 Crear les rúbriques d'avaluació del professorat tot interrelacionant les activitats 

del alumnat amb els criteris d'avaluació dels mòduls formatius.  

 
1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Pel desenvolupament s’han tingut en compte en primer lloc el context actual de la 

configuració dels estudis en el centre on s’imparteix el cicle formatiu de instal·lacions 

de telecomunicacions. En segon lloc les dificultats metodològiques i didàctiques 

existents per tal de poder definir la millor estratègia educativa per l’equip docent partint 

de les experiències similars en altres entorns que puguin ser equiparables. Un cop 

analitzades les possibles metodologies alternatives es selecciona la més comú pel 

tipus d’ensenyament al qual va dirigit el treball.  

Com a tercer element, s’han plantejat els recursos tecnològics i físics existents al 

centre escolar per tal de poder analitzar la viabilitat de dissenyar entorns 

d’aprenentatge que siguin sostenibles i reversibles en cas de necessitats. 

 

Un cop valorat aquests condicionants s’han elaborat les activitats seleccionant aquells 

elements fonamentals de cada disciplina tècnica seguint els següent ítems: 

 elaboració de l’enunciat hipotètic de cada escenari, 

 esbós del corresponent diagrama de blocs, 

 dibuix del plànol físic de la instal·lació, 

 definició de cada subsistema segons els objectius de l’enunciat i el context físic 

de l’aula 

 estructura metodològica global del docent 

 eines d’avaluació 

 

Cal dir que en la selecció dels escenaris s’han tingut present les experiències dels 

professors del mòduls formatius en cada una de les matèries per tal de cobrir el 

currículum oficial de l’administració educativa, els criteris d’avaluació de cada unitat i 

les competències professionals del centre. Així mateix s’han seleccionat aquells 

elements que des del punt de vista dels alumnes els resultin el màxim d’enriquidors i 

motivadors en funció de la  professió.  
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Tots aquests elements s’han anat desenvolupant en base als procediments definits per 

la metodologia docent de l’assignatura amb les proves d’avaluació continuada (PAC) i 

que formen part dels lliurables i de suport per la redacció de la memòria. 

 
1.4 Planificació del Treball 
 

Bloc tasca Data inici Data fi 
Dies  
parcial 

Dies 
 total 

prèvia Justificació  22/09/2016 23/09/2016  1 dies  1 dies 

            

P
A

C
1

: P
la

 d
e 

tr
eb

al
l 

Proposta títol 
Resum 27/09/2016 29/09/2016  2 dies  3 dies 

Paraules clau 
Objectius principals 30/09/2016 01/10/2016  1 dies  4 dies 

Beneficis 
Entregables 
Motivació 03/10/2016 04/10/2016  1 dies  5 dies 

Relació de recursos 04/10/2016 06/10/2016  2 dies  7 dies 

Revisió i lliurament 06/10/2016 06/10/2016   dies  7 dies 

 
          

P
A

C
2

: E
st

at
 d

e
 l'

ar
t 

Mapa conceptual 
Competències instal·lador 11/10/2016 12/10/2016  1 dies  8 dies 

Cerca recursos bibliogràfics 12/10/2016 13/10/2016  1 dies  9 dies 

Metodologia aprenentatge 13/10/2016 16/10/2016  3 dies  12 dies 

Cerca recursos bibliogràfics 17/10/2016 18/10/2016  1 dies  13 dies 

Escenaris didàctics 
L'ús TIC en activitats aprenentatge 18/10/2016 19/10/2016  1 dies  14 dies 

Cerca recursos bibliogràfics 
Sistema avaluació 19/10/2016 20/10/2016  1 dies  15 dies 

Revisió i lliurament 20/10/2016 21/10/2016  1 dies  16 dies 

 
          

P
A

C
3

: D
is

se
n

y 

Planificació del treball 24/10/2016 24/10/2016   dies  16 dies 

Organització de l'aula 
Temporització activitats 24/10/2016 25/10/2016  1 dies  17 dies 

Relació activitats mòduls 25/10/2016 26/10/2016  1 dies  18 dies 

Organització recursos:  
materials vs espais 28/10/2016 29/10/2016  1 dies  19 dies 

Escenari 1: 
introducció i competències, 
equipament i enunciat 03/11/2016 07/11/2016  4 dies  23 dies 

Escenari 2: 
introducció i competències, 
equipament i enunciat 07/11/2016 10/11/2016  3 dies  26 dies 
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Escenari 3: 
introducció i competències, 
equipament i enunciat 12/11/2016 17/11/2016  5 dies  31 dies 

Escenari 4: 
introducció i competències, 
equipament i enunciat 18/11/2016 21/11/2016  3 dies  34 dies 

Escenari 5: 
introducció i competències, 
equipament i enunciat 22/11/2016 27/11/2016  5 dies  39 dies 

Metodologia de treball 27/11/2016 28/11/2016  1 dies  40 dies 

Criteris avaluació i rúbriques 29/11/2016 07/12/2016  8 dies  48 dies 

Revisió i lliurament 10/12/2016 11/12/2016  1 dies  49 dies 

 
          

P
A

C
4

: M
em

ò
ri

a 

Preparació formal del document 12/12/2016 15/12/2016  3 dies  52 dies 

Compaginació de les Parts 16/12/2016 18/12/2016  2 dies  54 dies 

Abstract 19/12/2016 20/12/2016  1 dies  55 dies 

Glossari 21/12/2016 22/12/2016  1 dies  56 dies 

Pressupost 23/12/2016 24/12/2016  1 dies  57 dies 

Conclusions 27/12/2016 28/12/2016  1 dies  58 dies 

Revisió sintàctica 03/01/2017 04/01/2017  1 dies  59 dies 

Revisió formal 07/01/2017 07/01/2017   dies  59 dies 

      Total dies    59 dies 
Taula 1: planificació tasques TFG 

 
1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 

Els productes obtinguts en el treball són el descrits a continuació: 

 Cinc escenaris didàctics que abasten el conjunt de competències dels mòduls 

formatius del cicle de grau mitjà de sistemes de telecomunicacions 

 La definició d’una estratègia metodològica basada en projectes per tal de 

dinamitzar la posada en funcionament dels escenaris 

 Dos instruments d’avaluació amb l’objectiu de complementar objectius 

competencials transversals i d’ús d’eines TIC a l’aula. 

 Tres rúbriques d’avaluació pels alumnes i pels docents. 

  

 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
L’estructura dels capítols s’han fet segons la planificació docent de l’assignatura. En el 

capítol 2 es defineix l’estat de l’art esquematitzats en 4 seccions: les competències del 

tècnic instal·lador, la metodologia d’aprenentatge, els escenaris didàctics 

d’instal·lacions i el sistema d’avaluació. 
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El capítol 3 respon a la valoració econòmica dels principals equips que  intervenen en 

el projecte dels diferents escenaris. 

El capítol 4 conté el disseny i la implementació amb els subapartats següents: 

 disseny de la programació amb l’organització general de la docència dels 

mòduls formatius 

 recull d’activitats prèvies amb l’objectiu de donar un caràcter transversal als 

escenaris de treballs i treballar eines TIC per part dels alumnes. 

 definició de cada escenari didàctic amb una introducció per tal d’establir les 

bases del seu plantejament, el recull de competències curriculars a tenir 

presents, l’equipament tècnic a disposar en cada activitat, l’esquema de la 

instal·lació real i l’activitat a realitzar. 

 metodologia a seguir per dinamitzar cadascun dels escenaris de treball per 

donar consistència al model d’aprenentatge basat en projectes. 

 les rúbriques d’avaluació que utilitzen els alumnes per autoavaluar-se com a 

grup, les eines de seguiment del projecte a desenvolupar i l’instrument 

d’avaluació competencial del docent. 

  

Finalment, en el capítol 5 es descriuen les conclusions del treball i el tancament del 

treball amb els capítols 6, 7 i 8 amb el glossari, la relació bibliogràfica i annexos 

referenciats respectivament. 
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2. Estat de l’art de l’ABP 
 
2.1 Mapa conceptual 
 
Hi ha tres eixos principals sobre els que es fonamenta el treball plantejat. En primer 

lloc mantenir el focus en els objectius competencials, continguts i criteris d’avaluació 

que corresponen al currículum oficial del tècnic d’instal·lacions de telecomunicacions i 

la resta de competències de l’aprenent. En segon terme, la implementació de 

l’estratègia d’aprenentatge més adequada i instruments corresponents per assolir 

aquestes competències. I finalment, disposar de les eines que permetin al docent 

avaluar l’assoliment dels objectius de l’alumne plantejats a partir de les activitats 

d’aula.  

Il·lustració 1: mapa conceptual 
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2.2 Competències tècnic instal·lador de telecomunicacions 
 
A l’hora de dissenyar activitats a l’aula i la seva corresponent avaluació, prenem de 

referència el plantejament que les darreres reformes educatives han dut a terme en el 

desenvolupament dels currículums a les diverses etapes escolars. 

Des dels ensenyaments inicials, segons el document “Avaluar per aprendre” de Neus 

Sanmartí [1] , l’enfoc dels desenvolupaments curriculars fixa que l’adquisició de les 

competències per part de l’alumnat és el referent bàsic de l’acció educativa de cada 

equip docent. Això comporta redefinir els objectius perseguits per les diferents 

matèries, activitats i les metodologies aplicades. 

Així doncs, en qualsevol etapa educativa, el professorat haurà de contrastar el grau 

d’assoliment per part de l’alumnat dels objectius de les àrees i les seves 

competències. 

El terme competència ha pres una rellevància cabdal en els darrers temps. Per 

fonamentar el seu significat ens fixem en el tractament que fan els experts sobre el seu 

concepte. Neus Sanmartí, en el text relacionat anteriorment, ho expressa com la 

capacitat d’actuar en situacions complexes i imprevisibles aplicant els coneixements 

apresos dins l’entorn educatiu. 

Així mateix, Tuning (2003), expressa que competències són una combinació dinàmica 

d’atributs – en relació al coneixement i la seva aplicació a les actituds i a les 

responsabilitats-, que descriuen els resultats d’aprenentatge d’un programa educatiu o 

el que els alumnes són capaços de demostrar al final del procés educatiu 

Aquestes competències es poden classificar en: 

 bàsiques, que s’adquireixen fonamentalment en l’educació general,  

 específiques, corresponent a les vinculades a un àrea temàtica per 

desenvolupar una professió concreta, 

 transversals, que han d’ajudar a adquirir els coneixements comuns per a 

qualsevol professió.   

  

Si ens centrem en la identificació del títol de Tècnic en Instal·lacions de 

Telecomunicacions, el perfil professional d’aquests estudiants queda determinat per 

les seves competències generals, les professionals, personals i socials [2] i per la 

relació de qualificacions del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals del títol 

[3]. 

 

 



8   

Les competències generals de l’alumnat del nostre títol en qüestió consisteixen en 

saber muntar i fer el manteniment de instal·lacions de: 

 radiodifusió sonora i televisió, 

 telefonia interior i vídeo porteria,  

 instal·lacions de megafonia, sonorització de locals i circuits tancats de televisió, 

 infraestructures de telefonia i xarxes locals de dades. 

 

En les diverses disciplines han de saber aplicar la normativa i reglamentació vigent, 

protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i 

respecte al medi ambient. 

En quant a les competències professionals, personals i socials, destaquem, d’entre 

altres, alguns aspectes clau com són: 

 la interpretació de la documentació tècnica,  

 la configuració de les instal·lacions segons especificacions i normatives, 

 l’elaboració de pressupostos,  

 l’ús de la instrumentació corresponent,  

 la posada a punt de la instal·lació,  

 l’aplicació normes de seguretat i respecte al medi ambient, 

Complementàriament hem d’aconseguir que els alumnes aprenguin a integrar-se a 

l’organització d’una empresa col·laborant en la consecució dels objectius participant 

activament en el grup de treball amb actitud respectuosa i tolerant, la resolució de 

problemes i presa de decisions individuals. 

 

És fonamental identificar per a cada mòdul professional i unitats formatives definides 

en el currículum oficial [4] , quins són els criteris d’avaluació del resultat d’aprenentatge 

ja que serà l’element base que ens permetrà desgranar el contingut educatiu de la 

disciplina, generar l’activitat didàctica associada i finalment el ítem d’avaluació 

corresponent que ens permeti establir que l’alumne ha assolit la competència tècnica-

professional. 

  

Per tal de generar les activitats d’aprenentatge adients, s’ha de tenir en compte que 

l’objectiu final és la preparació per a incorporar aquests joves al món laboral. En 

aquest sentit i segons  l’informe Adecco sobre el futur del treball a Espanya [5], els 

treballadors del 2020 hauran de reunir habilitats enfocades a la col·laboració com ara: 

 el treball en equip, 

 la capacitat de treballar en la gestió de projectes 
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 les habilitats per a la gestió del canvi com la polivalència,  

 l’aprenentatge constant 

 la capacitat comunicativa  

 i el lideratge. 

 

 

Il·lustració 2: el treballador del 2020, informe Adecco 

 

Un estudi que pot servir de referència al món tècnic-professional, és el fet per Cristina 

Domínguez, sobre les competències més valorades en l’entorn professional del Grau 

de informàtica [6]. A les conclusions del treball n’extreu una classificació de les 

competències més valorades fetes a partir de l’anàlisi de diverses entrevistes i 

qüestionaris a diversos agents.  

 

 

Taula 2: competències més valorades Grau Informàtica 



10   

De la mateixa manera, segons la revista Forbes [7], quan se li pregunta a un 

responsable de recursos humans sobre les competències d’un candidat, destaquen les 

següents habilitats professionals respecte d’altres: 

 Treball en equip 

 Resolució de problemes 

 Comunicació eficaç 

 Organització 

 Anàlisi i processament de la informació i de dades 

 Coneixements tècnics 

 Us de programari 

 Edició i redacció d’informes 

 

Prenent de referència les tres fonts anteriors podem concloure que és important 

generar activitats a l’aula que potenciïn aquelles habilitats que es poden considerar 

claus per un “bon tècnic”. 

 

Un darrer element a tenir present és el context escolar al qual va dirigit aquest treball. 

L’entorn en el que ens trobem és el d’un centre educatiu amb un ideari molt concret 

que vetlla per afavorir la consecució d’un perfil d’alumnat específic. Per aquest motiu,  

cal establir com marc de referència l’estudi fet per les diferents institucions escolars 

implicades en el document ESC-M26 “Perfil competencial de sortida d’un alumne d’una 

escola Salesiana”. El text especifica que “les escoles salesianes volem educar una 

persona resilient, oberta, autònoma, emprenedora, responsable, col·laborativa, 

compromesa, crítica, comunicativa, resolutiva, enginyosa i creativa per tal que sigui 

capaç de dissenyar un projecte de vida que l’ajudi a esdevenir un agent social 

transformador”. 

 

Podem dir doncs, que la cerca del primer eix s’ha realitzat intentant correlacionar les 

competències tècniques de la titulació de tècnic d’instal·lacions de telecomunicacions 

amb les habilitats que ha de tenir un bon professional sense perdre de vista el context 

escolar al que va dirigit l’estudi. Això ens ha de permetre sentar les bases per 

dissenyar estratègies metodològiques i d’avaluació que posin l’accent en aquesta 

adquisició de competències per aconseguir un perfil d’alumne amb capacitats útils pel 

món laboral al qual va dirigit. 
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2.3 Metodologia d’aprenentatge 
 
A l’hora de decidir metodologies i estratègies d’ensenyament-aprenentatge és molt 

important cercar els models que aconsegueixin la major eficàcia possible sobre 

l’alumne. 

En primer lloc caldrà tenir en compte els sis nivells d’habilitats cognitives de l’aprenent 

definides el 1956 per Benjamin Bloom [8] i la seva posterior actualització l’any 2000 

per Anderson & Krathwohl [9]: 

 
Nivell Acció  Implicacions 

1 Crear generalitzar, relacionar, deduir i extreure conclusions. 

2 Avaluar prendre decisions raonades, realitzar un judici basat 

en una bateria de criteris preestablerts 

3 Analitzar identificar i separar els components de la informació, 

extreure la relació, jerarquitzar les idees. 

4 Aplicar utilitzar un concepte, un principi, un mètode o una 

teoria per resoldre un problema. 

5 Comprendre explicar, interpretar el sentit de la informació 

6 Recordar memoritzar fets, idees, conceptes, principis. 

 

Taula 3: nivells d’habilitats cognitives de l’aprenent 

 
Si a més relacionem els diferents nivells cognitius amb les dimensions de coneixement 

pel model creat per Rex Heer [10] veiem com les activitats de creació (disseny, 

construcció, desenvolupament de productes...) de manera procedimental 

aconsegueixen un estadi superior d’aprenentatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: models aprenentatge Heer 
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Si observem el model d’efectivitat de l’aprenentatge definits per professional del món 

educatiu veiem com hi ha una diferència molt significativa en el rendiment que s’obté 

en la formació dels alumnes amb l’ús de metodologies que estiguin orientades a la 

realització pràctica de l’activitat i quan l’alumne s’ha de preparar el treball assumint el 

rol de formador. 

 

Metodologia emprada % eficàcia 
(retenció) 

Ensenyar a altres 90% 
Pràctica 75% 
Grup de discussió 50% 
Demostració 30% 
Audiovisual 20% 
Lectura 10% 
Lliçons 5% 

Taula 4: model d’efectivitat de l’aprenentatge 

 

En general tot el que faci referència a la realització de l’activitat, la simulació 

d’experiències reals i fer allò que s’intenta aprendre és garantia d’èxit en la instrucció.  

 

2.3.1 Treballar per projectes 
 
L'Aprenentatge Basat en Projectes (Project Based Learning-PBL)  és una estratègia 

d'ensenyament que té les seves arrels en l'enfocament constructivista de 

l'ensenyament. Constitueix un model d'instrucció autèntic en què els estudiants 

planegen, implementen i avaluen projectes que tenen aplicació en el món real, més 

enllà de l'aula de classe.  

Segons Moursund [11], una de les característiques principals de l'Aprenentatge per 

Projectes és que aquest no s'enfoca en aprendre "sobre" alguna cosa; s'enfoca en 

"fer" alguna cosa. Està orientat a l'acció i perquè sigui efectiu, els docents han de 

planejar acuradament continguts pertinents, objectius d'aprenentatge explícits i 

avaluació autèntica. 

 

En definitiva, una metodologia d’aprenentatge basada en la realització real d’un 

projecte implica que l’alumne estigui obert a moltes solucions possibles, identifiqui la 

millor solució i després la transformi en una acció eficaç. Els beneficis inherents de la 

realització són accelerar i enfortir la capacitat natural de solució creativa de problemes 

i estimular un gran nombre de bones idees i diversificades. 
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Basant-nos en el document “L’aprenentatge basat en projectes en els ensenyaments 

tècnics” fet per Miguel Valero de la Universitat Politènica Superior de Castelldefels 

[12], comenta que el PBL és un tipus particular de metodologia de l’aprenentatge basat 

en problemes especialment adequat en el context d’ensenyaments tècnics i 

d’enginyeries. Explicita que en aquest mètode de treball és especialment important el 

procés i no tant el resultat del projecte. A més, aquest tipus de tasques resulten més 

motivadors pels alumnes reduint l’abandonament i augmentant el rendiment permetent 

desenvolupar les capacitats de treball en equip, autonomia i la de comunicar-se de 

manera efectiva. 

A l’hora d’organitzar la metodologia per assignatures es poden establir diversos 

escenaris: per matèries aïllades, per tipus d’assignatures del mateix nivell o agrupant 

el contingut de tot el pla d’estudis. Sobretot en el darrer cas, és imprescindible la 

coordinació de tot el professorat i el compromís del claustre en el seu 

desenvolupament.  

Miguel Valero afirma que l’aplicació d’aquesta metodologia en ensenyaments de 

secundària són molt adequats ja que no hi ha una relació directe en l’aplicació del 

sistema amb la maduresa de l’alumnat. De manera contraria, posa en dubte que un 

alumne es mostri madur i prou motivat per assumir una organització docent tradicional 

en la qual s’espera que aquest absorbeixi hores d’explicacions continuades i havent de 

demostrar a posteriori l’assimilació de tots aquests continguts. Tenint present aquesta 

qüestió, queda clar que l’aprenentatge basat en projectes és una estratègia ideal per a 

l’organització de l’ensenyament en nivells secundaris, on la motivació de l’alumnat és 

un element sensible. 

L’estudi concreta que perquè la docència sigui exitosa amb el sistema PBL, cal que 

s’assegurin lliuraments parcials de les tasques on el docent pugui anar verificant que 

es van assolint els objectius i així evitar possibles fracassos. 

Un element a considerar de la metodologia, segons Valero, és si es pot cobrir tot el 

temari previst. En aquest sentit, s’ha de preveure que el projecte impliqui els continguts 

previstos però donant rellevància a alguns aspectes essencials sense obsessionar-se 

amb haver d’incloure tot el temari. Fins i tot es pot donar la circumstància que els 

mateixos alumnes aprenguin qüestions diferents a les previstes.   
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2.3.2 Experiències d’activitats basades en projectes 
 
Existeixen diversitat d’experiències d’activitats docents fonamentades en el 

desenvolupament per projectes a diferents nivells educatius: 

A la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), s’ha realitzat en els estudis de 

Ciències Empresarials l’anomenada Creació d’empreses [13]. L’enfocament del 

projecte s’ha basat en l’anomenat “Project Learning” i l’objectiu és que els alumnes 

creïn la seva pròpia empresa aplicant els coneixements adquirits, amb autonomia, 

presa de decisions i assumint els possibles riscos que pot generar una activitat com 

aquesta en un entorn real. 

En aquesta experiència es constata l’aplicació dels estudis de la Secondy-Vaccum-Oil 

[14], on es conclou que el 90% de dades retingudes pels estudiants es basa del que es 

diu i es fa. Per tant, fer un projecte a l’aula recolza l’aprenentatge d’una manera molt 

consistent. 

El plantejament que es realitza en aquesta assignatura de la UAB es basa en sis parts: 

la definició del producte, la formació d’equips de treball, l’elecció del tipus d’empresa, 

elaboració del projecte, organització de tasques i l’avaluació amb la presentació escrita 

i oral. 

A les conclusions es demostra que s’han hagut de superar algunes incredulitats inicials 

pel canvi metodològic. De totes formes, la implicació positiva  dels alumnes han 

suposat un canvi d’actitud al respecte de manera molt ràpida. La contribució final 

d’aquesta metodologia ha sigut que partint de les capacitats instrumentals i 

interpersonals de l’alumne ha permès a aquests planificar i redissenyar els projectes 

de manera molt eficaç. 

 

El grup Teruel Innova [15], ha realitzat una experiència docent consistent en la 

realització d’un projecte interdisciplinari aplicant la metodologia PBL. En aquest cas es 

partia d’uns requeriments inicials, i els grups d’alumnes identificaven les seves 

necessitats de formació, elaboraven un pla de treball i cercaven la consecució dels 

objectius del projecte sota la tutela dels docents.  

En aquest treball, es destaca com a valor fonamental que els alumnes adquireixen la 

capacitat d’aprenentatge continu (lifelong learning) o aprendre a aprendre i per això és 

veu imprescindible l’aplicació de metodologies docents on el protagonista sigui 

l’estudiant. 
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Algunes de les regles d’or de la metodologia PBL són:  

 Els alumnes han d’assumir la responsabilitat del seu aprenentatge 

 Els problemes plantejats han de ser intencionadament poc estructurats  

 L’aprenentatge no s’ha de dirigir cap a una súper-especialització dels 

coneixements 

 Els temes o activitats han d’estar connectats amb el món real 

 El treball en equip cooperatiu, la col·laboració per aprendre i l’autonomia han 

de ser preses com a competències essencials del treball. 

 

L’experiència descrita, va ser dirigida per tres docents d’assignatures diferents 

d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. Aquestes matèries són 

complementàries professionalment. Una dificultat va ser negociar amb els alumnes 

que no estaven matriculats en alguna de les assignatures per tal que es dediquessin a 

una part del projecte amb una avaluació més personal i individualitzada.  

El tipus de projecte va consistir en una situació real del món professional, en aquest 

cas amb temàtiques relacionades amb el món del comerç electrònic, actuant els 

docents com a clients d’una empresa i havent els alumnes de satisfer aquest suposat 

client. 

Durant l’activitat es van plantejar tot un seguit de fites que els alumnes havien d’assolir 

i complementar-ho amb documentació que havien de lliurar per tal de ser avaluats. 

Una de les qüestions a tenir en compte és la coordinació que ha d’haver en els 

docents en quan a l’acompanyament dels alumnes. En aquest cas els coordinadors 

dels projectes eren tot l’equip de professors, donant respostes als problemes en funció 

de la seva especialització.  

La conclusió de l’experiència va ser que l’autoaprenentatge i el treball en equip varen 

ser les capacitats més desenvolupades pels alumnes. D’altre banda, com a aspecte de 

millora destaca la necessitat d’un major acompanyament per part del professor i la 

manca d’hàbit respecte la metodologia per part dels alumnes. Així mateix, 

l’assentament dels coneixements en algunes assignatures donades amb anterioritat 

van resultar insuficients probablement per causa d’un disseny dels plans d’estudis 

fetes amb un concepte de matèries compartimentades de forma estanca. Un altre 

entrebanc és la sensació de manca de temps per part dels alumnes però tant els 

resultats acadèmics com l’ambient de treball generat es van considerar òptims.  
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2.4 Escenaris didàctics d’instal·lacions  
 
En aquest bloc s’inclou la recerca d’experiències didàctiques que incloguin activitats 

relacionades amb les instal·lacions de telecomunicacions relacionades amb el 

currículum corresponent. 

Al cercar informació en aquest sentit, ens trobem que a la xarxa existeixen pocs 

recursos concrets suposadament per la dificultat de crear aquest espais o per la 

impossibilitat de divulgar-ho per qüestions de drets d’autor del producte creat. Sí s’han 

pogut trobar algunes publicacions d’alguns centres educatius que exposen exemples 

de muntatges didàctics que simulen una instal·lació el més real possible però d’una 

instal·lació singular concreta. 

El primer exemple el trobem de l’Institut Tartanga de Biscaia [16]. Els alumnes de 

primer curs de sistemes de telecomunicacions realitzen un muntatge didàctic d’una 

instal·lació ICT (Infraestructures Comuns de Telecomunicacions) a partir d’uns panells 

modulars amb cadascun dels elements d’aquest tipus de infraestructura. 

Com es pot veure a la imatge són mòduls fàcils de treballar i on permet realitzar 

configuracions diferents amb els equips disponibles. 

 

 
 
Il·lustració 4: muntatge didàctic ICT Institut Tartanga 

Una segon experiència és la del Institut d’Estudis de Secundària Francisco Romero de 

Jerez de la Frontera [17]. En aquest cas se’ns mostren tot un seguit d’instal·lacions 

dividides per disciplines com sonorització i electrònica, telemàtica, antenes i telefonia. 

Cada taller conté uns plafons de metacrilat, fusta o en taules on es realitzen els 

muntatges dels diferents equips i sistemes. Per qüestions de permisos no es poden 

reproduir imatges però en el seu web es poden veure com cada una de les 

instal·lacions està dedicada  a una disciplina tècnica concreta, per petits grups 
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d’alumnes on els muntatges són el més semblants al que podria ser una instal·lació 

real dins les possibilitats de l’entorn. 

Finalment, existeix un projecte final de carrera fet a l’Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú per Unai Martínez (2009), en el que s’implementa 

una maqueta didàctica d’instal·lació d’una ICT d’un edifici virtual [18]. En realitat el 

muntatge té per objectiu servir de manual de pràctiques per a futurs enginyers però 

amb un escenari format per equips instal·lats en un mural que conté tots els elements 

d’una instal·lació real. La simulació consisteix en relacionar mitjançant la retolació del 

mural una sèrie d’espais físic reals que permeten identificar les capçaleres de la 

instal·lació, els elements de distribució de senyal, amplificació, cablejat, repartidors i 

preses d’usuari. 

Aquesta experiència evidentment s’escapa dels objectius d’un tècnic mitjà de 

telecomunicacions però serveix per il·lustrar com podem adaptar situacions que a 

priori poden semblar inviables en un espai d’aula reduït si fem una translació d’un 

supòsit real a una escala reduïda.  

 

El nostre treball haurà d’incloure alguns escenaris amb instal·lacions tipus relacionats 

amb les xarxes de comunicacions informàtiques i cablejat estructurat, muntatge de 

sistemes audiovisuals, equips de seguretat i vídeo vigilància i instal·lacions de 

telefonia i de televisió terrestre i satèl·lit. 

Com a referència es pot partir de les experiències esmentades i de les pràctiques 

convencionals que es realitzen en cadascun dels mòduls professionals per l’equip 

docent del centre. Aquestes activitats es basen en una metodologia d’activitats 

rotatives on cada grup d’alumnes realitza exercicis d’identificació, connectivitat, 

verificació i mesures dels diferents subsistemes.  

Molts d’aquests equips didàctics o entrenadors poden ser útils de manera parcial i 

puntual però fer-ne un ús molt extensiu poden tenir l’inconvenient que l’alumne viu 

cadascun dels subsistemes com equips independents i en un context poc real ja que 

són pràctiques molt controlades sense marge d’error en la seva manipulació. 

Per tal de generar activitats veritables i el més semblants a un entorn autèntic, cal que 

els alumnes hagin de fer la cerca de necessitats a partir de les especificacions del 

client i preveure la connectivitat dels equips en un espai físic concret que possibiliti 

realitzar canalitzacions convencionals, muntatges en sostres falsos o terres tècnics i 

haver de solucionar les dificultats inherents d’un muntatge on apareixen sovint 

situacions inesperades amb el suport dels manuals dels equips, la instrumentació 

adequada i amb la posada en  marxa de tot el conjunt final i conseqüent solució de 

problemes sorgits.  
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2.4.1 L’ús de les TIC en activitats d’aprenentatge  
 
Tenint present les exposicions anteriors, una de les capacitats que un professional 

actual ha de poder demostrar és la de les habilitats en eines TIC. 

L’aprenentatge basat en projectes és un instrument molt potent per poder incorporar 

activitats d’aquesta tipologia. 

Segons Barroso i Llorente, (2007) “a la necessitat d’alfabetització tradicional basada 

en l’escriptura i la lectura, es suma la necessitat de desenvolupar activitats que 

impliquin l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a més de nous 

llenguatges, especialment informàtics”. 

Igualment, quan parlem d’adquirir competències digitals ens referim a que l’alumnat 

sigui capaç d’utilitzar els ordinadors per obtenir, avaluar, emmagatzemar, produir, 

presentar i intercanviar informació i comunicar-se  tot participant en xarxes de 

col·laboració mitjançant internet. 

Un exemple d’ús de la metodologia Aprenentatge per projectes utilitzant les TIC la 

presenta David Moursund [11]. L’ús de blogs, organització de dades per internet, 

presentacions digitals etcètera, proporciona un seguit d’avantatges com ara: 

Desenvolupament de les competències TIC, millorar les habilitats d’investigació, 

incrementa les capacitats d’anàlisi i síntesi i l’aprenentatge cooperatiu  

 

Així doncs, a les activitats dissenyades caldrà incloure elements transversals que 

independentment del repte que hagin de dur a terme, en el projecte s’incloguin tasques 

amb la intervenció significativa d’eines TIC permetent el desenvolupament de les 

seves habilitats en aquests recursos i com instrument  motivador que els serveixi com 

a eina de transmissió de informació amb el seu equip i entorn. 

 
2.5 Sistema d’avaluació 
 
Tal i com hem vist en el bloc dedicat a la definició competencial del currículum, i 

segons l’experta en temes d’avaluació per competències Neus Sanmartí [1],  un 

element essencial per aprendre és l’avaluació. És la manera que tenen els alumnes de 

constatar el seu progrés i sentir-se més preparats per seguir avançant en 

l’aprenentatge. Per tant, cal cercar estratègies per compartir amb l’alumne el procés 

avaluador, compartir amb els implicats la coherència dels criteris d’avaluació aplicats i 

sense perdre de vista que l’alumne sigui el protagonisme de l’aprenentatge. 

La percepció que té l’alumnat del què és important d’aprendre és segons el que el 

professor valora, no tant amb les paraules, sinó quan proposa activitats concretes per 

avaluar aprenentatges i quan aplica determinats criteris d’avaluació. 
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Al estar fent una avaluació competencial, aquesta ha de possibilitar comprovar si 

realment s’ha desenvolupat la capacitat d’actuar en les situacions generades on 

s’apliquin els coneixements tècnics apresos. No es tracta doncs, de que l’alumne 

demostri que és capaç de reproduir el coneixement transmès. 

 

En el cas que estem treballant, essencialment hem de guiar-nos pels criteris 

d’avaluació del currículum oficial. De totes maneres, seguint els principis d’avaluació 

competencial, és necessari cerca estratègies que ens permetin disposar d’uns bons 

indicadors conforme s’han assolit els objectius i permetin a l’alumne seguir el seu 

procés d’aprenentatge. 

Un instrument molt interessant per aprendre a avaluar l’aprenentatge basat en 

projectes el trobem a Edutopia en el document “10 consejos parar evaluar el 

aprendizaje basado en proyectos” [19]. 

El document contextualitza que aquest tipus d’aprenentatge constructivista mereix 

cercar estratègies d’avaluació diferents a les convencionals. El docent ha d’eliminar la 

manera tradicional d’avaluar fent que els alumnes demostrin el que han aprés de 

forma autèntica. 

En aquest text es posa èmfasis en la necessitat de incloure les habilitats interpersonals 

del alumnes, posant a disposició tot un conjunt de recursos on s’analitza el pensament 

crític . 

Així mateix, proposen desenvolupar una avaluació formativa que ajudi a recopilar 

informació respecte l’aprenentatge, substituint les classes teòriques per mini lliçons  

per tractar els conceptes o les habilitats. 

Un exemple d’estratègia és el “ticket out the door” (o targeta de sortida). Aquest 

mètode proposa que al final de la jornada els alumnes reflexionin sobre el que han 

aprés i així verificar el progrés de l’equip. 

El document comenta que per qüestions d’eficàcia l’aprenentatge es centri sobre el 

treball d’equip. És molt important que els alumnes facin una avaluació del grup i també 

alguna activitat de autoreflexió grupal. 

Finalment, ens presenta un conjunt de recursos que permetin fer una avaluació del 

progrés de l’alumne mitjançant eines digitals com ara Rubistar en el que permet 

generar pautes en línia per crear guies d’avaluació per projectes. 

Un bon exemple  de rúbriques el podem trobar a Eduteka [20].  Presenta matrius de 

valoració personalitzades en l’avaluació per projectes. Aquests instruments han 

d’ajudar al docent a valorar el procés del treball com la qualitat del producte final. Per 

exemple aquest portal proporciona als docents l’eina “Gestor de proyectos de Clase” 

que permet al docent crear, editar, emmagatzemar, publicar i compartir projectes. 

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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3. Valoració econòmica 
 

Escenari # Descripció Enllaç proveïdor € unitat € total 

O
fi

ci
n

a 
 

tè
cn

ic
a 

1 SAI UP13 75,93 € 75,93 € 

1 Carcassa NAS Synology DiskStation DS115J NAS  94,95 € 94,95 € 

1 Disc dur per NAS 
Seagate Barracuda 7200.14 1TB 
SATA3 46,95 € 46,95 € 

1 Router Wi-Fi 
Router sense fil 300 Mbps 802.11g 
4xLAN 1xWAN WPS 2T2R 33,21 € 33,21 € 

Escenari # Descripció Enllaç proveïdor € unitat € total 

A
u

d
it

o
ri

 

1 
Etapa potència 
2x120W 

the t.amp E400 118,00 € 118,00 € 

1 Compressor audio Behringer MDX2600 Composer Pro XL  119,00 € 119,00 € 

1 Mesclador rack Samson SM10 225,00 € 225,00 € 

2 
Micròfons 
condensador + suport 

the t.bone GC 300 Set 

58,00 € 116,00 € 

1 
Micròfon de mà sense 
fils 

WSECO16HHD - LD SYSTEMS 

139,00 € 139,00 € 

1 
Micròfon de corbata 
sense fils 

WSECO16BPL - LD SYSTEMS 

139,00 € 139,00 € 

1 Armari rack 12u Millenium SR-2012 88,00 € 88,00 € 

2 Safata rack Thon Rack Adapter 1U 25 10,60 € 21,20 € 

1 Splitter Millenium SP 8 Splitter 88,00 € 88,00 € 

1 Radio enllaç CVBS 
VX42 - Transmissor sense fils d"àudio i 
vídeo de 2,4 GHz i 100 mW 103,82 € 103,82 € 

2 Antenes panell AP22- 2,4GHZ, 14dBi 38,54 € 77,08 € 

1 Multiplicador 2 VGA UN01 50,95 € 50,95 € 

1 Commutador VGA 
Commutador Matrix VGA + AUDIO 
(2xIN > 2xOUT) 87,51 € 87,51 € 

1 
Capturadora vídeo a 
USB 

UB03 17,29 € 17,29 € 

 

Escenari # Descripció Enllaç proveïdor € unitat € total 

 
Lo

ca
l c

o
m

er
ci

al
 

1 
Camara analògica 
DOMO PTZ 

Interior 420TVL Sony 4-9mm 118,63 € 118,63 € 

1 Central alarmes PowerMax Pro 1 327,06 € 327,06 € 

1 
Detector de fum 
(PowerMax) 

0-101369 67,54 € 67,54 € 

1 
Detector d’apertura 
contacte magnètic 

MTC-302 29,89 € 29,89 € 

1 
Lector de codi de 
barres 

Tera Scanner-MJ4209(White) 27,99 € 27,99 € 

2 
Atenuador línia 100V 
amb prioritat 

FONESTAR AT-110R 26,00 € 52,00 € 

1 Lector d’empremtes Timetop C1300S 18,75 € 18,75 € 

8 Detectors magnetics HAA302 3,29 € 26,32 € 

 
 

http://www.cablematic.cat/SAI-de-linea-interactiva-Arista/SAI-de-linia-interactiva-Aresta-de-800-VA-amb-4-IEC_hyphen_C13/UP13/?pag=5
https://www.pccomponentes.com/synology-diskstation-ds115j-nas
https://www.pccomponentes.com/seagate-barracuda-7200-14-1tb-sata3
https://www.pccomponentes.com/seagate-barracuda-7200-14-1tb-sata3
http://www.cablematic.cat/cercador/router/Router-sense-fil-300-Mbps-802_dot_11n-802_dot_11g-802_dot_11b-4xLAN-1xWAN-WPS-2T2R/RN02/?pag=12
http://www.cablematic.cat/cercador/router/Router-sense-fil-300-Mbps-802_dot_11n-802_dot_11g-802_dot_11b-4xLAN-1xWAN-WPS-2T2R/RN02/?pag=12
http://www.thomann.de/es/the_tamp_e400.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_mdx_2600_composer_pro_xl.htm
http://www.thomann.de/es/samson_sm10.htm
http://www.thomann.de/es/the_tbone_gc300_schwanenhalsmikro_bundle.htm?ref=prod_rel_197395_2
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=WSECO16HHD&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Microfonia&h=Microfonos%20Inalambricos%20Asequibles&n=Inalambricos%20de%20Mano%20Asequibles&titulo=WSECO16HHD%20-%20LD%20SYSTEMS
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=WSECO16BPL&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Microfonia&h=Microfonos%20Inalambricos%20Asequibles&n=Inalambricos%20de%20petaca%20Asequibles&titulo=WSECO16BPL%20-%20LD%20SYSTEMS
http://www.thomann.de/es/millenium_sr2012_studiorack.htm
http://www.thomann.de/es/thon_rackwanne_1he.htm?ref=prod_rel_351448_1
http://www.thomann.de/es/millenium_sp8_splitter.htm
http://www.cablematic.cat/producte/Transmissor-sense-fils-d_quotes_audio-i-video-de-2_comma_4-GHz-i-100-mW/VX42/
http://www.cablematic.cat/producte/Transmissor-sense-fils-d_quotes_audio-i-video-de-2_comma_4-GHz-i-100-mW/VX42/
http://www.cablematic.cat/cercador/ap22/Antena-de-panell-de-2_comma_4-GHz-i-14-dBi/AP22/?pag=1
http://www.cablematic.cat/Multiplicador-de-video/Multiplicador-VGA-de-250MHz-de-2-ports/UN01/?pag=19
http://www.cablematic.cat/cercador/vg18/Commutador-Matrix-VGA-_plus_-AUDIO-_open_parenthesis_2xIN-%253E-2xOUT_close_parenthesis_/VG18/?pag=1
http://www.cablematic.cat/cercador/vg18/Commutador-Matrix-VGA-_plus_-AUDIO-_open_parenthesis_2xIN-%253E-2xOUT_close_parenthesis_/VG18/?pag=1
http://www.cablematic.cat/producte/Capturadora-d_apostrophe_audio-i-video-per-USB-2_dot_0/UB03/
http://www.cablematic.com/Camaras-de-video-para-CCTV/Camara-CCD-domo-con-control-PTZ-_open_parenthesis_Interior-420TVL-Sony-4_hyphen_9mm_close_parenthesis_/VX35/?pag=48
http://www.todoelectronica.com/alarma-seguridad-powermax-p-5773.html?osCsid=c5eb0e5c8222a62d88ec00afc5ec9bfe
http://www.todoelectronica.com/detector-optico-de-humos-con-autosupervision-inalambrico-alarmas-powermax-p-5849.html
http://www.todoelectronica.com/detector-de-apertura-contacto-magnetico-puertas-y-ventanas-alarmas-powermax-mct302-p-5851.html
http://www.amazon.es/Escaner-Codigo-Barras-Lector-Recopilar/dp/B00HD6TH2Q/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1435045160&sr=1-3&keywords=lector+codigo+barras
http://www.metroelectronica.com/ofertas/30-sonido-profesional/54-pa100v-altavoces-megafonia-e-intercomunicadores/132-atenuadores/1192-fonestar-at-110r.html
http://www.amazon.es/Seguridad-biom%C3%A9trica-dactilares-contrase%C3%B1a-Dactilar/dp/B00E1D5PX4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1433928720&sr=8-2&keywords=lector+de+huellas
http://www.todoelectronica.com/contacto-magnetico-05a-100vdc-nc-precableado-p-79792.html
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Escenari # Descripció Enllaç proveïdor € unitat € total 

H
o

te
l 

1 Modulador Ikusi Mac Home 297,65 € 297,65 € 

6 Telefons VoIP Grandstream GXP1165 41,95 € 251,70 € 

2 Telefons VoIP Grandstream GXP1610 51,97 € 103,94 € 

1 
Central Sonelco 4 
canals 

P3224-01 

205,58 € 205,58 € 

6 
Comandament selector 
4 canals + Prioritat 

PCB1245-01 

71,03 € 426,18 € 

6 Altaveus PC7110-01 21,54 € 129,24 € 

1 
Adaptador per 
micròfon 

PC9405-01 

31,58 € 31,58 € 

1 
Micròfon amb 
prioritat 

P5552-02 

189,12 € 189,12 € 

1 
Punt accés Wi-Fi (SSID 
guest) 

https://www.pccomponentes.com/tp-
link-tl-wa701nd-punto-acceso-
repetidor-11n-extended-range 29,00 € 29,00 € 

1 
Switch 16 ports amb 
Vlan 

TP-LINK TL-SG1016DE Switch 16 
Puertos Gigabit - Hub/Switch 94,00 € 94,00 € 

1 Switch 5 ports bàsic 
TP-LINK TL-SF1005D Switch 5 puertos 
10/100 - Hub/Switch 9,95 € 9,95 € 

1 Armari Rack 6u WN21 70,94 € 70,94 € 

1 Patch pannel RP82 25,22 € 25,22 € 

 

Escenari # Descripció Enllaç proveïdor € unitat € total 

B
ar

 m
u

si
ca

l 

1 Suport rack STRS6U - ASP 18,40 € 18,40 € 

6 Panell cec 1u Adam Hall 87221STL 2,80 € 16,80 € 

2 Panell ventilat 1u Adam Hall 87221VH Rack Plate 3,77 € 7,54 € 

4 Panell 8 xlr 1u Thon Rack Panel 1U 8XLR 8,70 € 34,80 € 

2 
Suports altaveus 
paret 

Millenium Multi Speaker Wallmount 
MSW1 19,40 € 38,80 € 

2 Cable seguretat Major Saveking 5mm 0,6m 60kg Silver 12,50 € 25,00 € 

1 Controladora DJ 
https://www.amazon.es/Behringer-
BCD3000-Controladora-USB-
canales/dp/B000P5PL6S 184,00 € 184,00 € 

1 Taula so DJ Behringer DX2000 USB 315,00 € 315,00 € 

1 Truss 2 vies 3m Global Truss F32300 Truss 3,0 m 122,00 € 122,00 € 

2 Scanners Stairville JunoScan MKII 195,00 € 390,00 € 

4 PAR 64  RGBW 
Stairville LED Par64 MKII RGBW 10mm 
black 66,00 € 264,00 € 

1 
Controlador DMX - 
USB 

Daslight DVC3 128 

115,00 € 115,00 € 

1 Taula controladora BCF2000 299,00 € 299,00 € 

2 Terminació DMX Stairville DMX Terminator XLR 3-Pol 4,88 € 9,76 € 

 
TOTAL preu iva inclòs 4.658,88 € 6.013,27 € 

 

Taula 5: valoració econòmica TFG 

http://www.diesl.es/Modulador-Autonomo-Digital-Ikusi-MAC-Home
http://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1165
http://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1610
http://www.citysound.net/es/p3224-01-central-25w-4-canales-blanca-sonelco/pid11465
http://www.citysound.net/es/pcb1245-01-mando-regulacion-digital-4-canales-blanc-sonelco/pid12803
http://www.citysound.net/es/pc7110-01-altavoz-2w-8-ohm-2-sonelco/pid5107
http://www.citysound.net/es/pc9405-01-modulo-para-pupitres-p5552-p5556-p5580-sonelco/pid271701
http://www.citysound.net/es/p5552-02-pupitre-microfono-avisos-con-gong-sonelco/pid7042
https://www.pccomponentes.com/tp-link-tl-wa701nd-punto-acceso-repetidor-11n-extended-range
https://www.pccomponentes.com/tp-link-tl-wa701nd-punto-acceso-repetidor-11n-extended-range
https://www.pccomponentes.com/tp-link-tl-wa701nd-punto-acceso-repetidor-11n-extended-range
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sg1016de_switch_16_puertos_gigabit.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sg1016de_switch_16_puertos_gigabit.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sf1005d_switch_5_puertos_10_100.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sf1005d_switch_5_puertos_10_100.html
http://www.cablematic.cat/Armari-rack-19-_quotes_RackMatic-mural/Armari-rack-19_quotes_-mural-SOHORack-Open-6U/WN21/?pag=21
http://www.cablematic.cat/cercador/patch-keystone/Patch-panel-per-a-rack-19-per-a-24-keystone-110-amb-pinta/RP82/?pag=10
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=STRS6U&tipo=n&a=Transporte%20-%20Muebles&p=Mobiliario&h=Muebles%20Rack&n=Muebles%20Rack%20de%20Sobremesa&estado=&titulo=STRS6U%20-%20ASP
http://www.thomann.de/es/adam_hall_87221stl_urackblende_1_he.htm
http://www.thomann.de/es/adam_hall_87221vh_entlueftungsblende_1_he.htm
http://www.thomann.de/es/thon_rackblende_1he_8xlr.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_multi_speaker_wallmount_msw1.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_multi_speaker_wallmount_msw1.htm
http://www.thomann.de/es/major_saveking_5mm_06m_60kg_silve.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_dx_2000_usb.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_traverse_4053_f32.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_junoscan_mkii.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_led_par64_mkii_rgbw_10mm_black.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_led_par64_mkii_rgbw_10mm_black.htm
http://www.thomann.de/es/daslight_dvc3_128.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_bcf_2000.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_dmx_endstecker_xlr_3pol.htm
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Una de les condicions acordades amb la direcció del centre per garantir la viabilitat del 

projecte és que hagi una màxim aprofitament dels equips i materials disponibles en el 

departament tècnic per tal d’abaratir costos. També cal assegurar la reversibilitat del 

muntatge a les aules a causa de la constant mobilitat dels currículums del mòdul 

professional ja que és una constant en el sistema educatiu i sobretot en la formació 

professional. 

Seguint aquests condicionants, a l’hora de realitzar la relació d’equips necessaris de 

cadascun dels escenaris definits es diferencien entre els que ja disposa el centre i que 

són aprofitables pels projectes amb els que cal incorporar en properes comandes 

prèvia aprovació pressupostària (text en cursiva). Els fungibles, cables i connectors no 

queden reflectits en els llistats. 

La inversió necessària per tal de desenvolupar els escenaris es considera òptima pel 

nivell de facturació que es realitza en els diferents cicles fel mateix nivell educatiu, pel 

nombre d’alumnes que passen per cada equip i per la possible repercussió positiva 

que s’espera tenir de reclam per a futurs alumnes.   
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4. Disseny i implementació 
 
4.1 Disseny de la programació 
 
Per tal d’assolir els objectius finals definits en el treball, cal en primer lloc reorganitzar 

la docència dels diferents mòduls professionals que conformen el segon curs del cicle 

formatiu d’Instal·lacions de telecomunicacions. 

Actualment el repartiment horari, segons les orientacions donades pel departament 

d’ensenyament [1] i la programació de cicle consensuada pel departament tècnic del 

centre, està establert de la següent manera: 

 

Taula 6: estructura horària CFGM instal·lacions telecomunicacions 

Segons directrius de la coordinació d’estudis del Centre, es consideren pel treball per 

projectes tots els mòduls professionals de segon curs, a excepció d’Anglès tècnic i 

Orientació i reforç. 

Segons els currículums oficials donats pel departament d’ensenyament [2] els mòduls 

formatius estan dividits en unitats formatives (UF). Aquestes unitats formatives 

representen un nucli de matèria independent des del punt de vista acadèmic i de 

contingut. És funció de l’equip docent, organitzar aquestes UF segons el criteri 

pedagògic i de recursos disponibles en cada una de les matèries. 

 

 

 Taula 7: estructura unitats formatives prèvia 
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L’organització ordinària d’aquests mòduls, sense contemplar l’ús de la metodologia 

Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), és la que està representada per la taula 2 i 

correspon a una estructura on cada assignatura es gestiona de manera independent i 

desconnectada de la resta d’unitats formatives del cicle formatiu. 

 

Al aplicar la metodologia ABP, cal fer un plantejament totalment diferent de 

l’organització de les unitats formatives. La filosofia rau en seleccionar el conjunt de 

competències dels diferents mòduls i seleccionar aquells continguts que es considerin 

de mínims per ajudar a l’alumnat a assolir un nivell de maduresa tècnica suficient per 

poder-se afrontar als reptes que es plantegin. 

Un element a considerar és que els alumnes al haver realitzat un primer curs molts 

dels conceptes bàsics se suposen adquirits amb anterioritat, com ara: ús de la 

instrumentació bàsica, paràmetres fonamentals d’electrotècnia, identificació de 

components, habilitats en l’ús de simuladors i programes de dibuix tècnic, etc.   

Tanmateix, per poder desenvolupar els projectes amb èxit, es tenen en compte un 

seguit de consideracions: 

 Mínim de 12 hores/setmanals desdoblades de l’equip docent  

 Activar 5 projectes diferents (escenaris) per tal de evitar equips de treball 

massificats (entre 4 i 6 alumnes) 

 Dedicar un primer trimestre per l’assentament de continguts de cada mòdul 

 Orientar aquests continguts a allò que necessitaran pels escenaris a 

desenvolupar 

 Dissenyar uns escenaris suficientment diversos i motivadors des del punt de 

vista tecnològic però alhora tenint present el context físic dels espais i amb el 

màxim aprofitament dels recursos tècnics disponibles. En aquest sentit cal dir 

que la direcció del centre destinarà part del pressupost per incorporar nous 

equips i posa a disposició la reestructuració d’un grup d’aules adients per la  

idoneïtat pel projecte.    

 

Per altra banda, és imprescindible coordinar l’equip docent per tal de dedicar les hores 

no reservades a projectes per: 

 Complementar, dins les hores dels mòduls corresponents, les competències no 

assumides en els escenaris  

 Assessorar als grups d’alumnes en tasques administratives i tècniques per fer 

un màxim d’aprofitament en les hores dels projectes 
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 Reservar espais perquè els alumnes realitzin la part documental i de reunió 

d’equip 

 Dedicar el mòdul professional de síntesis exclusivament a la part documental 

dels projectes 

Per tal d’evidenciar tots aquests condicionants, l’equip docent haurà de deixar 

documentada la relació de criteris d’avaluació o continguts en els instruments 

d’avaluació corresponents. Al generar els enunciats dels 5 projectes, aquests hauran 

d’aparèixer de manera comú en cada programació del mòdul amb la codificació o 

nomenclatura acordada juntament amb la resta de parts de la matèria que contenen 

activitats específiques fora dels projectes.  

  

En resum, tot el descrit en anterioritat defineix una reestructuració organitzativa que 

implica una temporització de la següent manera: 

 

 

Taula 8: estructura horària aplicant ABP 

 

Un cop analitzada l’organització i sabent les competències que han d’adquirir els 

alumnes, es defineixen cinc reptes que resultin engrescadors pels alumnes, que siguin 

versemblants des del punt de vista tecnològic, i que recullin els continguts 

competencials descrits en els currículums de manera el menys repetitiva possible. 

En aquest sentit, el criteri a seguir, tenint en compte els condicionants dels espais i 

recursos, és que a les instal·lacions els alumnes hagin de fer front a muntatges sobre 

estructures físiques reals com ara: falsos sostres, terra tècnic, canalitzacions, 

muntatges sobre mobiliari, etc. 
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Els escenaris que es defineixen de manera general són: 

PRJ1- Oficina tècnica 
 Petita oficina equipada amb el sistema informàtic per xarxa, maquinari i programari 

associat i connexió a  centraleta telefònica. 

 Muntatge sobre un mur diàfan de fusta amb una columna central que representa la sala de 

telecomunicacions amb el Rack i connexió a un patch pannel i switch. 

 Elements laterals canalitzats cap a diverses oficines representades per zones del mur amb 

el cablejat estructurat corresponent. 

PRJ2- Auditori 
 Muntatge d’un sistema audiovisual amb equip de sonorització, amplificació, equalització i 

matrius en rack i els elements de projeccions de vídeo. 

 Instal·lació sobre sostre i paret per connectivitat d’altaveus i projector 

 Connexió de l’equipament informàtic i de micròfons en tarima. 

 Sistema de ràdio enllaç per a la transmissió del senyal de vídeo. 

PRJ3- Local Comercial 
 Espai obert amb el muntatge en paret  de càmeres de CCTV amb la monitorització 

corresponent, sensors de seguretat a portes i finestres, antiincendis  i central d’alarmes. 

 Muntatge d’un sistema de so de 100V  amb altaveus distribuïts en el sostre i sistema de 

control centralitzat. 

 Connexió telefònica mitjançant central analògica amb canalització en terra tècnic i en 

parets. 

 Sistema electrònic de visualització de matriu Leds configurable per l’usuari. 

PRJ4- Hotel 
 Muntatge de 6 taulons de fusta (habitacions) en paret interconnectats per tub coarrugat. 

 Sistema de telefonia VoIP  amb configuració de central i equips telefònics 

 Instal·lació de sistemes de radio, televisió terrestre i satèl·lit (pals d’antena en el terrat de 

l’edifici i posterior canalització) i connexió segons normes ICT a cada habitació. 

 Sistema centralitzat de canals de música ambiental i de canal de TV intern. 

PRJ5- Bar musical 
 Equipament de so musical en Rack i control de il·luminació per espectables audiovisuals. 

 Muntatge informàtic, enclavament d’equips reproductors de so en paret i instal·lació dels 

focus en estructura Truss. 

Taula 9: definició escenaris instal·lació 

 

La relació entre els diferents subsistemes amb els continguts dels mòduls dels 

currículums els podem veure resumits a la taula 5.  

Per tal que cada professor programi les seqüencies didàctiques de cada matèria, es 

preveu un nombre d’hores aproximades dedicades als diferents escenaris. Això  

permetrà repartir adequadament les temporitzacions dels instruments d’avaluació 

anteriors als projectes i dimensionar els continguts per complir el currículum oficial. 
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{PRJ1: Oficina; PRJ2:Auditori; PRJ3: Local comercial; PRJ4:Hotel; PRJ5: Bar musical} 

[HPrèvies=hores prèvies projecte; HNo Projectes=hores fora projectes; HProjectes=hores dins projectes] 

Mòdul 02: Infraestruc. de xarxes de dades i sist. de telefonia PRJ1 PRJ2 PRJ3 PRJ4 PRJ5 

UF1 - Muntatge de xarxes cablades (41h) 

[HPrèvies=12h; HNo Projectes=11h; HProjectes=18h] 11 1,5 2 2 1,5 

UF2 - Instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades (47h) 

[HPrèvies=10h; HNo Projectes=0h; HProjectes=37h] 18 7 5 5 2 

UF3 - Infraestructures de xarxes de dades sense fil (25h) 

[HPrèvies=5h; HNo Projectes=1h; HProjectes=19h] 1 5,5 5 7,5 0 

UF4 - Centraletes telefòniques de baixa capacitat (69h) 

[HPrèvies=29h; HNo Projectes=0h; HProjectes=40h] 8 0 14 18 0 

TOTAL 
38 14 26 32,5 3,5 

 

Mòdul 03: Instal·lacions de megafonia i sonorització PRJ1 PRJ2 PRJ3 PRJ4 PRJ5 

UF1- Configuració d’instal·lacions de megafonia i sonorització. (20h) 

[HPrèvies=6h; HNo Projectes=0h; HProjectes=20h] 
0 5,5 2,5 5,5 6,5 

UF2 - Muntatge d’instal·lacions de megafonia i sonorització. (46 ) 

[HPrèvies=0h; HNo Projectes=0h; HProjectes=48h] 
0 11 4 11 22 

UF3 - Manteniment d’instal·lacions de megafonia i sonorització. (33h) 

[HPrèvies=7h; HNo Projectes=0h; HProjectes=26h] 
0 6 5 5 10 

TOTAL 
0 22,5 11,5 21,5 38,5 

 

Mòdul 04: Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica PRJ1 PRJ2 PRJ3 PRJ4 PRJ5 

UF1-Circuit Tancat de Televisió (55H)  

[HPrèvies=17h; HNo Projectes=12h; HProjectes=26h] 
0 0 26 0 0 

UF2-Seguretat electrònica (44H)  

[HPrèvies=15h; HNo Projectes=0h; HProjectes=298h] 
0 0 15,5 13,5 0 

TOTAL 
0 0 41,5 13,5 0 

 

Mòdul 05: Equips microinformàtics PRJ1 PRJ2 PRJ3 PRJ4 PRJ5 

UF1 - Muntatge d’equips informàtics (24h) 

[HPrèvies=22h; HNo Projectes=0h; HProjectes=2h] 
2 0 0 0 0 

UF2 - Instal·lació i configuració d’equips informàtics  (51h) 
[HPrèvies=10h; HNo Projectes=20h; HProjectes=19h] 15 0 0 0 4 
UF3 - Manteniment d’equips informàtics (24h)  

[HPrèvies=0h; HNo Projectes=16h; HProjectes=8h] 4 4 0 0 0 
UF4 - Aplicacions informàtiques (33h) 

[HPrèvies=6.5h; HNo Projectes=4h; HProjectes=22.5h] 3,5 5,5 6,5 3,5 3,5 

TOTAL 24,5 9,5 6,5 3,5 7,5 
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Mòdul 07: Instal·lacions de radiocomunicacions PRJ1 PRJ2 PRJ3 PRJ4 PRJ5 

UF1 - Instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. (55h) 

[HPrèvies=32h; HNo Projectes=0h; HProjectes=23h] 
0 15 4 4 0 

UF2 - Manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. (33 h) 

[HPrèvies=0h; HNo Projectes=30h; HProjectes=3h] 
0 0 0 0 3 

TOTAL 
0 15 4 4 3 

Taula 10: organització horària projectes 

 

En el detall dels escenaris dels capítols següents, podrem veure els continguts 

associats als projectes per tal de poder tenir tots els elements necessaris que 

completin la programació del cada unitat formativa i mòdul professional. 

 

En la figura següent representem l’espai físic del grup d’aules on es realitzaran els 

projectes amb la distribució d’escenaris tal i com es veu a la imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il·lustració 5: aules escenaris instal·lacions 
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4.2 Activitats prèvies 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, per tal d’assegurar l’èxit de la posada en marxa 

dels projectes, cal haver realitzat durant la primera part del curs tot un seguit 

d’activitats específiques per a cada mòdul. Aquestes han de quedar concretades a les 

programacions didàctiques de cada mòdul professional. 

Així mateix per tal d’afegir valor a les competències i habilitats adquirides per part de 

l’alumne [3] es complementen dites activitats amb tot un seguit d’instruments 

d’avaluació que han de servir d’entrenament al desenvolupament dels projectes, l’ús 

d’eines TIC, la potenciació de la comunicació interpersonal, la seguretat en el treball i 

els diferents rols tècnics d’un entorn laboral real: 

 Disseny d’un cartell de riscos laborals 

 Desenvolupament de la fitxa tècnica de l’empresa (nom corporatiu, logotip, 

creació de domini, codi QR) 

 Creació d’un blog corporatiu 

 Espai de treball amb eines drive: compta de correu, espai documental, gestió 

de comandes 

 Desenvolupament de la memòria tècnica: especificacions, plànols, mesures, 

càlculs, desenvolupament de l’activitat, pressupostos, descripció d’equips i 

materials, posada a punt. 

En referència a aquestes activitats es preveuen realitzar en part de les hores no 

desdoblades i associats als resultats d’aprenentatge dels següents mòduls: 

 

Mòdul 13: síntesi / UF1: síntesi 

 RA1: Concreta la realització de la memòria tècnica de les instal•lacions 

analitzant les condicions i característiques d’aquestes. 

 RA2: Organitza l’elaboració de la memòria tècnica de les instal•lacions, 

determinant el procés, les fases i les actuacions necessàries. 

 RA3: Realitza la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els 

coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas. 

 RA4: Presenta i defensa la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el 

procediment establert 

 

Mòdul 5: equips microinformàtics / UF4: Aplicacions informàtiques 

 RA1: Elabora documents utilitzant aplicacions informàtiques. 
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Les activitats dissenyades en els instruments d’avaluació corresponents són: 

INSTRUMENT 1: POSADA EN MARXA DEL PROJECTE 

  

Formar un equip de 4-6 persones, segons indicacions del professor, que correspondrà al grup 

de treball pel desenvolupaments dels escenaris d’instal·lacions de telecomunicacions que es 

realitzaran durant el curs. 

ACTIVITAT 1  

1. L’equip de treball farà la simulació de creació d’una empresa d’instal·lació de 

telecomunicacions. Per la seva posada en marxa l’equip de treball s’haurà de posar 

d’acord en: 

a. Pensar un nom per l’empresa i possible disseny del logotip. 

b. Crear una compta de gmail individual per a cada membre del grup i una 

compta corporativa on tots hi tingueu accés. Crear una carpeta compartida en 

el “drive” amb la compta corporativa on també hi podrà accedir el professor. 

El nom de la compta hauria de contenir el nom corporatiu escollit de l’empresa i 

per la compta personal el nom i cognom previ. 

Exemple:  Empresa  epss 

   Compta correu  epss.@gmail.com 

   Compta persona  david.martinez.epss@gmail.com 

c. Crear un registre al gestor de blogs Weebly ( https://www.weebly.com/es#/ ) 

aprofitant el correu electrònic corporatiu creat en el punt anterior.  

d. Realitzar un full de presentació en PDF on apareguin el nom creat per 

l’empresa, el seu logotip, els components de l’equip (nom, fotografia, i correus 

electrònics creats), la compta corporativa i el codi QR de l’adreça del blog. 

e. Aprofitant la activitat anterior, consensuar i generar un cartell corporatiu en 

format A3 i a color amb els principals símbols de senyalització de riscos laboral 

d’una instal·lació de telecomunicacions afegint-hi el nom i el logotip personal de 

l’empresa. 

ACTIVITAT 2 

Obrir un espai en el drive corporatiu on anireu omplint les diferents informacions corresponents 

als escenaris amb les següents dades: 

a. Especificacions del client. 

b. Temporització. 

c. Plànol esquemàtic, distribució i connexions (unifilar) dels equips. 

d. Comandes de material detallant el model de l’equip i quantitat demanda 

e. Diari de treball (tasques i hores) acompanyat de fotografies de l’espai comentades 

(evolució). 

f. Posada en marxa (mirar apartat específic). 

 

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 

mailto:epss.@gmail.com
mailto:david.martinez.epss@gmail.com
https://www.weebly.com/es#/
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INSTRUMENT 2: GESTIÓ DEL BLOC CORPORATIU 

 

Crear un espai web corporatiu de l’empresa del tipus blog utilitzant l’eina www.weebly.com amb 

les següents consideracions: 

a. El nom del blog haurà de ser nom_empresa.weebly.com  

b. La presentació i disseny haurà de ser acurat, rigorós i dirigit a personal tècnic. 

c. Les opcions de menús que haurà de contenir com a mínim són: 

i. Plana principal  Nom empresa, logo, missió de l’empresa i característiques o 

objectius destacables de l’empresa. 

ii. Qui som  presentació membres, correu contacte, responsables i organització 

iii. Què fem  es posaran els continguts obligatoris comuns dels projectes realitzats 

durant el curs (un menú per projecte). Es dissenya amb estructura de menús per a 

cada instal·lació: 

 Exemple d’instal·lació (especificacions) 

 Informació multimèdia: Fotografies espai, vídeo demostratiu funcionament. 

 Explicació pas a pas instal·lació. 

iv. Documentació  Àrea privada d’accés amb paraula de pas (telecos) i que 

contindrà elements tècnics de funcionament de l’empresa: pòster informatiu 

senyalització riscos laborals, models de butlletins (si s’escau), enllaç, a normatives 

bàsiques instal·lacions telecomunicacions , llistat de proveïdors telecomunicacions, 

empreses de gestió dels residus d’aparells elèctrics (RAE) i llibreria  blocs 

AutoCAD. 

v. Clients i proveïdors  Principals clients (Base de dades), FAQ, contacte, i llistat 

dels principals subsistemes utilitzats en les diferents instal·lacions. 

 

INSTRUMENT 3: DESENVOLUPAMENT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 

 
El desenvolupament de la memòria tècnica es realitzarà per fases i amb els terminis de 

lliurament que indiquin els professors.  El bloc demanat en aquesta activitat es realitzarà a 

l’espai de l’aula virtual corresponent. 

Realitzar la memòria tècnica de l’escenari d’instal·lació segons els següents criteris de cada 

apartat: 

Apartat Observacions  

Portada Segons model aula virtual, tenint en compte l’estil, 

capçaleres... 

Índex  Per capítols segons cada apartat i automàtic 

Descripció de la instal·lació Enunciat complert donat pel client 

Fases del muntatge Organització general del muntatge en ordre d’execució 

Temporització Previsió i resultat desenvolupament instal·lació i operaris  

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 

http://www.weebly.com/
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(segons model donat (*))  

Esquema blocs instal·lació Connexió dels elements instal·lació en format bloc 

(AutoCAD amb caixetí, llegenda i components símbol 

esquema tècnic bloc) 

Especificacions equips i 

elements 

Relació de equips, materials i eines específiques utilitzades 

indicant nom equip, imatge i funció o característiques 

principals (potència, funció...).  

Descripció muntatge pas a pas Descripció de com s’ha canalitzat, distribuït, connectat, 

muntat i verificat tots els elements acompanyats de 

comentaris i  fotografies   

Càlculs i mesures Càlculs previs de la instal·lació (nivells amplificació, 

potència...) i mesures resultants  

Plànols instal·lació Plànol físic escenari client (no aula real) amb tot 

l’equipament i cablejat  diferenciant capes en funció del 

tipus de senyal 

(AutoCAD amb caixetí, llegenda i llibreria de components 

instal·lació) 

Posada en servei de l’usuari Indicacions de connexió /desconnexió i actuacions a 

realitzar en equips i programaris 

Pressupost Preus totals i parcials equips i materials 

Conclusions i possibles 

ampliacions 

Resum de les dificultats trobades en les fases, motius de 

possibles adaptacions fetes, principals problemes detectats 

i possibles ampliacions/millores de l’escenari 

Annex I-Bibliografia i planes web Webs utilitzades dels equips i proveïdors automatitzat amb 

Zotero 

Annex II-Catàlegs equips 

mesura 

Relació de manuals d’usuari dels equips de mesura 

utilitzats 

Annex III- Condicions de 

seguretat i salut 

Descripció del cartell de senyalització utilitzat i principals 

equips de protecció individual utilitzar 

Annex IV-Referències Normativa  Normatives principals a tenir en compte (senyals ICT, 

normativa nivell acústic, gestió dels residus) 

 

(*) Model Temporització: 

Descripció 

treball 

Hores  Hores 

Acum. 

Data 

prevista 

Operari Hores  Hores 

Acum. 

Data 

real 

Observacions , 

motius 

desviacions... 

         

         

Hores total:   Observacions finals:  

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 
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4.3 Implementació dels escenaris d’aprenentatge 
 
A l’apartat disseny de la programació, s’han comentat els principals aspectes 

organitzatius i pedagògics alhora a tenir en compte la creació dels escenaris. En 

aquest bloc haurem de concretar quins criteris d’avaluació del currículum oficial 

intervenen en els projectes per tal que els docents programin els seus mòduls i tinguin 

present els continguts previs que hauria de saber l’alumne abans del treball en els 

escenaris i continguts a avaluar no contemplats en els projectes. Tots aquests 

conceptes els hauran de realitzar durant les hores restants. Cal dir en aquest sentit 

que el compliment normatiu de la programació oficial és una exigència de 

l’administració educativa pels centres concertats finançats amb fons públics. 

Tanmateix cal tenir present la sostenibilitat del projecte. Els escenaris hauran de 

poder-se realitzar tenint el mínim cost per la institució aprofitant els espais físics ja 

previstos i els materials i equipaments didàctics que ja té a disposició el centre per la 

impartició del cicle formatiu. A part, s’autoritza al centre fer una reserva pressupostària 

i incorporar equipament nou per tal de poder generar escenaris prou engrescadors i 

realistes als alumnes ja que a part de la metodologia d’aprenentatge és fonamental 

que els projectes puguin resultar suficientment motivadors i generin, si pot ser, vocació 

cap l’especialitat tècnica. 

 

En el disseny dels enunciats es tindrà en compte també la diversitat de situacions en el 

moment de resoldre l’escenari. S’hauria de preservar que cada repte tingués solucions 

diferents pel que fa a la seva infraestructura de muntatge. Això implica que a les 

especificacions del suposat client es determinin les necessitats d’un  muntatge en 

canalització de superfície, pas de fils en tubs coarrugats, tiratge de línies en terra 

tècnic o altres situacions estructurals que generin reptes variats. 

 

En quant a la disposició física dels muntatges, s’hauria d’intentar, tot i essent 

conscients de la realitat del context de les aules disponibles, que poguessin tenir el 

màxim de similitud a l’escenari descrit pel client. Posant per exemple l’auditori, caldria 

disposar d’una distribució de mobiliari versemblant a la descripció del projecte per 

dotar de realisme a la situació. Cal dir però, que això resultarà més senzill en alguns 

enunciats que en d’altres per una qüestió òbvia de la infraestructura. Per això s’opten 

amb solucions didàctiques de murals-entrenadors que permet fer una separació física 

del element – tot simulant separació d’habitacles com si fossin habitacions d’un hotel- 

però evidentment podent fer tot el muntatge en una sola paret d’aula.  
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4.3.1 Escenari 1, oficina tècnica 
4.3.1.1 Introducció 

La idea general és la realització del muntatge sobre un mural que delimiti tot l’espai 

d’una paret amb el connexionat d’una infraestructura de xarxa informàtica de dades i 

de telefonia. En aquest escenari es potencia el treball en canalitzacions del tipus 

ductes perimetrals adequats per xarxes i telefonia.  

Hi haurà la intervenció d’un cablejat estructurat a partir d’un tronc central que simularà 

la sala de telecomunicacions de l’oficina. 

Aquesta sala de telecomunicacions disposarà d’un Rack amb un Patch pannel i un 

Switch com a punt central de la xarxa informàtica que es ramificarà a la resta de punts 

de la paret representats com a dependències de l’oficina. 

Així mateix, disposarem d’un servidor central per gestionar el usuaris. Aquest 

s’alimentarà mitjançant un SAI (Sistema d’Alimentació Ininterrompuda), un router per 

connexió a internet, un sistema NAS (Network-attached storage) amb capacitat per 

emmagatzemar les imatges dels ordinadors i una central telefònica PBX (Private 

Branch Exchange) amb capacitat de gestionar trucades externes i internes de forma 

autònoma. 

A la resta de dependències accedirem mitjançant una infraestructura de cablejat 

canalitzat a tot un seguit de rosetes per poder connectar terminals telefònics, 

ordinadors en xarxa i els seus perifèrics comuns com ara impressora, escàner, etc. 

En aquests ordinadors caldrà fer la instal·lació dels sistemes operatius indicats, 

sistemes antivirus, aplicacions ofimàtiques i configuració adequada en quant a 

particions, carpetes compartides i usuaris pel context donat.  

Per tal de poder fer el manteniment correcte caldrà gestionar les còpies de seguretat 

(backups) corresponents de cada màquina. 

 

Il·lustració 6: diagrama blocs oficina tècnica 
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4.3.1.2 Competències tècniques vs mòduls 

En aquest apartat, i també en els escenaris següents, es descriuen simplificadament 

els continguts tècnics de manera intencionada perquè resulti menys feixuga la seva 

descripció. En el desenvolupament de la programació docent caldrà indicar els 

resultats d’aprenentatge associats corresponents al programa oficial del mòdul 

professional. 

  

Els continguts tècnics que entronquen als mòduls del cicle són: 

 Mòdul 2:  Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia: 

Configuració i muntatge de servidors,  cablejat i etiquetat d’equips telefònics, 

configuració de terminals de telèfons, planificació adreces IP. 

 Mòdul 5: Equips microinformàtics: 

Instal·lació i configuració de impressores, escàners, sistemes de backups, NAS 

i sistemes d’alimentació ininterrompuda.  

Administració i manteniment de programari com ara sistemes operatius, eines 

ofimàtiques, de configuració de imatges i particions. 

 

 

4.3.1.3 Equipament  

En la relació d’equips necessaris de cadascun dels escenaris definits es diferencien 

entre els que ja disposa el centre i que són aprofitables pels projectes amb els que cal 

incorporar en properes comandes prèvia aprovació pressupostària (text en cursiva). 

Els fungibles, cables i connectors no queden reflectits en els llistats. 

 
(Relació dels equips principals, no es contemplen connectors, cables, rosetes i fungibles) 

1 SAI UP13  

1 Carcassa NAS Synology DiskStation DS115J NAS  

1 Disc dur per NAS Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3  

1 Router Wi-Fi Router sense fil 300 Mbps 802.11g 4xLAN 1xWAN WPS 2T2R  

4 Ordinadors  optiplex serie 3000 

1 Servidor Dell poweredge t330 

1 Còpia del S.O Windows 7 

1 Còpia del servidor Windows server 

1 Còpia paquet ofimàtic Office 2010 

10 Telèfons KX-T7600 

2 Switch  SG 1024 DE 

1 Impressora  HP 6230 

1 Escàner  Epson V550 

1 Central telefònica Netcom neris 4/8 

En lletra cursiva equips pendents de comanda 

http://www.cablematic.cat/SAI-de-linea-interactiva-Arista/SAI-de-linia-interactiva-Aresta-de-800-VA-amb-4-IEC_hyphen_C13/UP13/?pag=5
https://www.pccomponentes.com/synology-diskstation-ds115j-nas
https://www.pccomponentes.com/seagate-barracuda-7200-14-1tb-sata3
http://www.cablematic.cat/cercador/router/Router-sense-fil-300-Mbps-802_dot_11n-802_dot_11g-802_dot_11b-4xLAN-1xWAN-WPS-2T2R/RN02/?pag=12
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4.3.1.4 Esquema instal·lació 

 

Il·lustració 7: esquema instal·lació oficina tècnica 

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 
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4.3.1.5  Instrument d’avaluació 

En aquest cas es realitzarà en llengua anglesa perquè és una de les competències 

que també estableix el currículum i perquè els alumnes facin front a aspectes 

tecnològics amb aquest idioma. 

 
ESCENARI 1: OFICINA TÈCNICA 

 
 OFIS.S.A. contact us in order to make the installation of their new headquarters located in the 
blue building at the industrial estate of Martorell. 
 
It is an area of 300m

2
 divided into the following spaces: 

 Reception 

 7 offices 

 Meeting room 

 IT room 

 Warehouse, restrooms    

 
The customer asked as to assemble the installation of: a computer network, a telephone 
network, all the computers, servers and telephone terminals. 
 
Below one can find the plan that the costumer has provide us with: 
 

Sala de

telecomunicacions

Logística Vendes Direcció Administració

Recepció

I+D

Magatzem

Comptabilitat

Sala de reunions Atenció al client

(Call center)

Servidor

Rack equips de

xarxa

A

B

A

B

B

A

B

A

1612

159

4 6 82

3 751

24 Por t 10/100Mbps Auto MDI-X Switch

17

2018 22

2218 20

17

24 Por t 10/100Mbps Auto MDI-X Switch

1 5 73

2 864

9 15

12 16

Centraleta

 

 

 

 

Meeting room 

Storage 
room 

Customer service 
(call center) 

IT room 

R+I 

Logistic Sales dept. Headmaster Administration 
Reception 

Accounting 
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1. ACTIVITY 1 (general planning):  

1.1. First meeting with the client, take note of the requirements of the agreed installation 
(draft). 

1.2. Describe these requirements in detail (document) 

1.3. Organize the phases of assembly, timing and distribution tasks. 

1.4. Draw the physic and symbolic plan by hand (Map into the plan the required markings 
and different elements)  

1.5. Number the wiring according to the plan. You must comply with current regulation.   

1.6. You must estimate the necessary equipment that you will need (both for passive and 
active elements) 

a. Search passive elements necessary to mount the network: 

 Cable duct: 

- Search the cable duct used (trademark and model) with the necessary 
mechanisms to angles, corners… 

- Search frameworks needed to assemble telephone plugs on the cable 
duct. 

 Search telephone and network plugs. 

 Search wiring (electrical, network and telephony). 

 Search the rack and passive elements that should to put. 

 Search plugins connectors. 

 Search other elements you need (hardware material, screws…) 

b. Search the active elements required to mount the network. 

c. Search computers, monitors and other devices. 

d. Search shared network devices (printers, NAS…) 

e. Search server, UPS... 

f. Search software required: 

 Antivirus. 

 Create and restore images application. 

 UPS control 

 Server backup application. 

 Application for printer management, NAS... 

g. Search telephone elements (PBX, phones…). 

1.7. Perform the necessary calculations for the design prior to installation. 

 

 

2. ACTIVITY 2 (assembly, installation): 

2.1. Wired assembly: 

a. Manage the connection of the network with Telephone Plugs at both ends based on 
your calculations. Don’t plug the Telephone Plugs in the patch. 

b. Bundle the cables in groups of 4 or 5. 

c. Verify the wires of the network with the Cable Tester. 

d. Mount the rack. 

e. Connect the rack. 

f. Mount the Telephone Plugs in a bundle. 

g. Verify the Telephone Plugs 

h. Mount the patchcords. 

i. Verify the patchcords 

j. Connect the  patchcords  

k. Connect and number the telephone lines 

l. Verify the telephone lines with the Cable Tester 

m. Connect the telephone lines with the switchboard. 
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2.2. Computer installation: 

a. Install the operating system. 

b. Manage the power of the computer (screen saver, screen power off, disk, 
hibernation…) 

c. Install the antivirus 

d. Connect the computer to the network and verify both the operation of the wiring and 
the functioning of the DHCP. Ping the server. 

e. Install the necessary software for the office.   

f. Install the shared elements (printer and others). 

g. Create the appropriate image and save it on the server. 

h. Replicate the image to the other computers (minimum 4: management, 
administration, R & D and customer service office.) 

i. Start up and name the computers according to their location. 

j. Activate the machine in the domain. 

 

2.3. Other elements. 

a. Install printers, scanners, NAS. 

b. Install UPS. 

c. Install and configure system’s backup server 

d. Connection to the internet 

 

2.4. Server installation (leave it for the end) 

a. Install server. 

b. Configure DNS, DHCP, WINS and Active Directory. 

c. Manage the IP address (dynamic for workstation, fix IP for the server, gateway, 
printer, NAS) 

d. Install the antivirus 

e. Create shared folder for temporary file image. 

f. Verify UPS 

 

2.5. Network management (leave it for the end). 

a. Create users on the server 

b. Create the shared resources (personal units, common units, allocation of 
permissions) 

c. Verify the operation. 

 

3. ACTIVITY 3 (start-up, configuration): 

 

- Before powering on any of the devices, ask your professor to check your system.  

- Configure the equipment according to the instructions and verify its operation. Describe in your 
notebook the results and show them to your teacher. 

 

3.1. Verify of the network: 

a. Verify wiring with cable tester. 

b. Checking the correct wire labelling. 

c. Verify patchcords with cable tester. 

d. Verify connectivity switch. 

e. Verify connectivity by plugging two computers doing ping. 

 

3.2. Verification telephony: 

a. Verify of wiring with cable tester. 

b. Checking the correct wire labelling. 
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c. Verify PBX connectivity. 

d. Verify phones configuration 

3.3. Verify hardware: 

a. Verify the booting and computer operation regardless if the system is connected to 
the network. 

b. Verify the booting and operation of the server. 

c. Check the connection of the DHCP server (either on the server or the router). 

d. Check that all the computers are connected to the server. 

e. Access to the shared resources: 

I. Access to the server folders 

II. Access to the shared printers 

III. Access to NAS 

f. Verify the operation of applications (browser, antivirus, office) 

 

3.4. Other checks: 

a. Verify UPS operation 

b. Verify NAS configuration 

c. Verify of creating users on the server.  

d. Verify system backup operation. 

e. Verify of user access to the server. 
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4.3.2 Escenari 2, auditori 
4.3.2.1 Introducció 

Es realitzarà la proposta de muntatge de dos espais composats per una zona dedicada 

a conferenciants sobre entarimat i una altra a la sala tècnica o cabina de control pels 

equips de suport. 

La part de conferenciants disposarà d’un projector de vídeo, sistema de microfonia i un 

ordinador amb l’equip multimèdia per àudio i vídeo. 

El connexionat de l’equip en l’entarimat es realitzarà a través d’un sistema de 

connectors que permetran la connectivitat en xarxa als equips informàtics i de so. 

Aquests s’enllaçaran mitjançant tub coarrugat i canal planes cap a la sala de control. 

La cabina de control disposarà d’un rack amb una matriu d’entrada-sortida, els 

subsistemes d’amplificació, equalització, mescles, compressió i equip receptors de 

microfonia sense fils. 

També disposarà d’un ordinador que permeti la projecció d’imatges i simultàniament 

l’equip ràdio enllaç que permeti transmetre en streaming el senyal d’una càmera de 

vídeo.  

El pressuposat auditori disposarà del sistema d’altaveus i antena de radio 

corresponent. 

 

Il·lustració 8: diagrama blocs auditori 
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4.3.2.2 Competències tècniques vs mòduls 

 Mòdul 02- Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia: 

Muntatge de la infraestructura en xarxa pels ordinadors 

 Mòdul 03- Instal·lacions de megafonia i sonorització: 

Acondicionament acústic del local i dimensionat, instal·lació de l’equipament de 

difusió  de so, muntatge i connexionat d’amplificació, mesclador, equalització  i 

elements auxiliars. 

 Mòdul 05- Equips microinformàtics: 

Programari per sistemes de vídeo, instal·lació de targetes de vídeo dual, 

sistema de videconferència.  

 Mòdul 07- Instal·lacions de radiocomunicacions: 

Equip de modulació i transmissió per a radio enllaç, muntatge d’antenes. 

 

4.3.2.3 Equipament  

(Relació dels equips principals, no es contemplen connectors, cables i d’altres fungibles) 

1 Projector Led SKU base 92299 

1 Pantalla projector 84” EAN 50600590 

1 
Etapa potència 
2x120W the t.amp E400 

1 Compressor audio Behringer MDX2600 Composer Pro XL 

1 Mesclador rack Samson SM10 

2 
Micròfons 
condensador + suport the t.bone GC 300 Set 

1 
Micròfon de mà sense 
fils WSECO16HHD - LD SYSTEMS 

1 
Micròfon de corbata 
sense fils WSECO16BPL - LD SYSTEMS 

1 Armari rack 12u Millenium SR-2012 

2 Safata rack Thon Rack Adapter 1U 25 

1 Splitter Millenium SP 8 Splitter 

1 Conversor VGA a CVBS 
LEICKE® KanaaN - PC VGA para TV Composite Video RGB 
Konverter/Convertidor 

1 Radio enllaç CVBS VX42 - Transmissor sense fils d"àudio i vídeo de 2,4 GHz i 100 mW 
2 Antenes panell AP22- 2,4GHZ, 14dBi 

1 Multiplicador 2 VGA UN01 

1 Commutador VGA Commutador Matrix VGA + AUDIO (2xIN > 2xOUT) 

1 Capturadora vídeo a 
USB 

UB03 

2 Ordinadors i pantalla DELL GX 280 (amb els SO i programaris i targeta gràfica dual) 

4 Caixes altaveus Yamaha S55 

En lletra cursiva equips pendents de comanda 

 

 

http://www.thomann.de/es/the_tamp_e400.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_mdx_2600_composer_pro_xl.htm
http://www.thomann.de/es/samson_sm10.htm
http://www.thomann.de/es/the_tbone_gc300_schwanenhalsmikro_bundle.htm?ref=prod_rel_197395_2
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=WSECO16HHD&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Microfonia&h=Microfonos%20Inalambricos%20Asequibles&n=Inalambricos%20de%20Mano%20Asequibles&titulo=WSECO16HHD%20-%20LD%20SYSTEMS
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=WSECO16BPL&a=Grabacion%20-%20Estudio&p=Microfonia&h=Microfonos%20Inalambricos%20Asequibles&n=Inalambricos%20de%20petaca%20Asequibles&titulo=WSECO16BPL%20-%20LD%20SYSTEMS
http://www.thomann.de/es/millenium_sr2012_studiorack.htm
http://www.thomann.de/es/thon_rackwanne_1he.htm?ref=prod_rel_351448_1
http://www.thomann.de/es/millenium_sp8_splitter.htm
http://www.cablematic.cat/producte/Transmissor-sense-fils-d_quotes_audio-i-video-de-2_comma_4-GHz-i-100-mW/VX42/
http://www.cablematic.cat/cercador/ap22/Antena-de-panell-de-2_comma_4-GHz-i-14-dBi/AP22/?pag=1
http://www.cablematic.cat/Multiplicador-de-video/Multiplicador-VGA-de-250MHz-de-2-ports/UN01/?pag=19
http://www.cablematic.cat/cercador/vg18/Commutador-Matrix-VGA-_plus_-AUDIO-_open_parenthesis_2xIN-%253E-2xOUT_close_parenthesis_/VG18/?pag=1
http://www.cablematic.cat/producte/Capturadora-d_apostrophe_audio-i-video-per-USB-2_dot_0/UB03/
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4.3.2.4 Esquema instal·lació 

 

Il·lustració 9: esquema instal·lació auditori 
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4.3.2.5 Instrument d’avaluació 

ESCENARI 2: AUDITORI VIDEOCONFERÈNCIES 

 
L’Ajuntament de Vilaneta del Riu ens ha demanat que fem la 
instal·lació de l’equipament audiovisual de l’auditori 
municipal. 
L’auditori ha de tenir l’equipament necessari per poder fer 
conferències, projeccions, enregistrar l’àudio o l’àudio i vídeo 
de l’esdeveniment, sortides d’àudio per a la premsa o ràdio i 
la possible transmissió per a la televisió local. 
 
A continuació podem veure al plànol que ens facilita el client. 

 

 
 

1. ACTIVITAT 1 (planificació general):  

1.1. Primera reunió amb el client, prendre nota dels requeriments de la instal·lació pactats 
(esborrany). 

1.2. Redacció dels requeriments de la instal·lació detallats i a net (document). 

1.3. Organitzar les fases del muntatge, temporització prèvia i repartiment de tasques. 

1.4. Realitzar els plànols físics i simbòlics a mà (ubicació sobre el plànol de les rosetes de 
connexió i diferents elements). 

1.5. Numeració del cablatge sobre el plànol seguint la normativa. 

1.6. Previsió del material necessari (elements actius i passius): 

a. Cercar els materials per muntar les connexions a la tarima. 

b. Cercar els materials necessaris per muntar les connexions a la sala de control. 

c. Cercar el tipus de cable adequat per connectar els diferents tipus de senyals 
entre la tarima, la sala de control i el projector. 

d. Cercar els materials necessaris per muntar el rack i l’equipament que hi ha 
d’anar. 

e. Dimensionat altaveus-etapa de potència. 

f. Cercar els materials necessaris per a la producció i projecció de vídeo. 

g. Cercar els materials necessaris per muntar un ràdio-enllaç amb el centre emissor. 

h. Cercar els materials necessaris per modular i transmetre el senyal de televisió. 

1.7. Fer els càlculs necessaris previs per al disseny de la instal·lació. 

 

2. ACTIVITAT 2 (muntatge, instal·lació): 

2.1. Muntatge del sistema de megafonia: 

a. Mecanitzat - connectorització del costat de la tarima. 

b. Mecanitzat - connectorització de la sala de control. 

c. Soldadura i connexionat dels caixetins prèviament muntats. 

d. Muntatge del rack i inserció dels elements. 

e. Ubicació i cablatge dels altaveus. 

 
2.2. Preparació del sistema informàtic: 

a. Preparació dels dos ordinadors destinats a per fer les presentacions. 

b. Instal·lació i verificació de totes les aplicacions, carpetes compartides... 

c. Instal·lació i verificació del control remot del reproductor de vídeo. 

d. Preparació de l’ordinador pel sistema de vídeo (W7 64b) + antivirus. 

e. Instal·lació de les aplicacions de realització de vídeo. 

f. Preparació de les aplicacions per fer streaming. 

g. Connexió d’una càmera amb el sistema de vídeo. 

Cabina de

control

Sala
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h. Verificació provisional amb un monitor en espera de tenir funcionant el sistema de 
transmissió. 

i. Fer una imatge de seguretat de tots els ordinadors sobre una altra partició. 

 
2.3. Muntatge del sistema de projecció: 

a. Cablatge entre la tarima, la sala de control i el projector. 

b. Instal·lació del commutador de vídeo. 

 
2.4. Muntatge del ràdio-enllaç: 

a. Muntatge i cablatge de l’antena transmissora. 

b. Muntatge i cablatge de l’antena receptora. 

c. Connexionat i verificació de la transmissió provisionalment amb un televisor. 

d. Muntatge del centre emissor. 

 
 
3. ACTIVITAT 3 (posada en marxa, configuració): 

- Abans de fer la posada en funcionament de qualsevol equip fer-ne la verificació amb el 
professor. 

- Configurar els equips segons els requeriments de l’enunciat i comprovar-ne el funcionament. 
Anotar a la llibreta de treball els resultats obtinguts i fer la verificació corresponent amb el 
professor. 

 

3.1. Verificació del sistema de megafonia: 

a. Verificació amb tèster o comprovador de cables de les connexions entre la tarima i 
el control. 

b. Verificació amb tèster de la connexió dels diferents altaveus. 

c. Verificació de la connexió entre els diferents elements del rack. 

d. Verificació i posada en marxa del sistema de so. 

e. Instal·lació i ajustament dels diferents micròfons i mesures corresponents perquè el 
so se senti correctament i sense realimentacions. 

f. Verificació de totes les fonts de so. 

 

3.2. Verificació del sistema informàtic: 

a. Verificar el funcionament dels diversos ordinadors i aplicacions. 

b. Verificar que en cap dels equips apareguin missatges o sons del sistema. 

c. Verificar que en cap dels equips s’activi l’estalvi de pantalla o es posi en repòs o 
hibernació. 

 

3.3. Verificació del sistema de projecció: 

a. Verificació de la projecció des de la taula del ponent. 

b. Verificació de la projecció des del punt de control. 

c. Verificació de la realització de vídeo des del control amb imatges de l’ordinador del 
ponent, càmeres i sobreimpressió de vídeos o títols. 

d. Verificació del sistema de streaming. 

e. Verificació de la connexió amb el sistema de ràdio-enllaç. 

 

3.4. Verificació del ràdio-enllaç i emissió del senyal: 

a. Verificació de funcionament del ràdio-enllaç entre l’auditori i el centre emissor. 

b. Verificació de la recepció de senyal de TV des del exterior. 
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4.3.3 Escenari 3, local comercial 
4.3.3.1 Introducció 

Aquest escenari consistirà en diversos subsistemes d’aplicació que ha de permetre la 

comunicació entre suposats clients i personal d’un local comercial de mida mitjana i el 

control de dispositius de seguretat a nivell de presència i incendi. 

Pel que fa a la comunicació, el local haurà de tenir un sistema de megafonia mitjançant 

una línia de 100V que permeti realitzar avisos sonors amb prioritat als habitacles 

necessaris. En aquest cas s’haurà de realitzar la instal·lació en paret mitjançant una 

canal de tub. També haurem de disposar d’una central telefònica autònoma que 

donarà servei a trucades entrants i sortints en tot el local. La instal·lació de dita central 

es realitzarà a través d’un terra tècnic disponible a l’aula i d’una canal.  Per completar 

l’equipament corresponent a la comunicació, el local disposarà d’un plafó informatiu de 

Leds configurable pel mateix personal. 

Pel que fa a la seguretat, hi haurà un sistema de càmeres de vídeo instal·lada al sostre 

fals i que es connectaran a un sistema de monitoratge capaç de gestionar 

l’equipament corresponent al circuit tancat de televisió ( CCTV). Una central d’alarmes 

controlarà uns sensors volumètrics de presència, antiincendis i de obertura de portes i 

finestres. Dita instal·lació es durà a terme en les mateixes portes i finestres existents al 

local i els sensors de presència s’instal·laran a les canals disposades a tal efecte. 

 

 

Il·lustració 10: diagrama blocs local comercial 
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4.3.3.2 Competències tècniques vs mòduls 

 Mòdul 02- Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia: 

Connexió de l’equipament informàtic al sistema circuit tancat de televisió CCTV 

Connexió de l’equipament informàtic a la central d’alarmes 

Configuració centraleta telefònica i equips terminals.  

 Mòdul 03- Instal·lacions de megafonia i sonorització: 

Instal·lació i muntatge sistema de megafonia 

 Mòdul 04- Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica: 

Muntatge i configuració de càmeres i sistema de videovigilància (equip i 

programari específic) 

Programació central d’alarmes i sensors de presència i incendi  

 Mòdul 05- Equips microinformàtics: 

Muntatge del maquinaria i programari específic 

Configuració panell de Leds 

 

4.3.3.3 Equipament  

(Relació dels equips principals, no es contemplen connectors, cables i d’altres fungibles) 

1 Camara analògica DOMO PTZ Interior 420TVL Sony 4-9mm 

1 Central alarmes PowerMax Pro 1  

1 Detector de fum (PowerMax) 0-101369  

1 Detector d’apertura contacte magnètic MTC-302  

1 Lector de codi de barres Tera Scanner-MJ4209(White)  

1 Panell leds publicitari 158x1035x50mm 

2 Atenuador línia 100V amb prioritat FONESTAR AT-110R  

1 Lector d’empremtes Timetop C1300S 

4 Altaveus sistema tweeter i woofer LD Systems SAT 62 G2 Pair 

1 Central de sonorització i mòduls Seria Sonelco 

1 Central telefònica Netcom neris 4/8 

3 Terminals telefònics KX-T7600  

1 Kit Sistema control vigilància i càmeres Sistema DOMO 

1 Monitor TV 32 polsades Sharp 

8 Detectors magnetics HAA302  

En lletra cursiva equips pendents de comanda 

 

 

http://www.cablematic.com/Camaras-de-video-para-CCTV/Camara-CCD-domo-con-control-PTZ-_open_parenthesis_Interior-420TVL-Sony-4_hyphen_9mm_close_parenthesis_/VX35/?pag=48
http://www.todoelectronica.com/alarma-seguridad-powermax-p-5773.html?osCsid=c5eb0e5c8222a62d88ec00afc5ec9bfe
http://www.todoelectronica.com/detector-optico-de-humos-con-autosupervision-inalambrico-alarmas-powermax-p-5849.html
http://www.todoelectronica.com/detector-de-apertura-contacto-magnetico-puertas-y-ventanas-alarmas-powermax-mct302-p-5851.html
http://www.amazon.es/Escaner-Codigo-Barras-Lector-Recopilar/dp/B00HD6TH2Q/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1435045160&sr=1-3&keywords=lector+codigo+barras
http://www.metroelectronica.com/ofertas/30-sonido-profesional/54-pa100v-altavoces-megafonia-e-intercomunicadores/132-atenuadores/1192-fonestar-at-110r.html
http://www.amazon.es/Seguridad-biom%C3%A9trica-dactilares-contrase%C3%B1a-Dactilar/dp/B00E1D5PX4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1433928720&sr=8-2&keywords=lector+de+huellas
http://www.todoelectronica.com/contacto-magnetico-05a-100vdc-nc-precableado-p-79792.html
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4.3.3.4 Esquema instal·lació 

 

Il·lustració 11: esquema instal·lació local comercial 
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4.3.3.5 Instrument d’avaluació 

ESCENARI 3: LOCAL COMERCIAL 

 
La cadena de supermercats Compis ens ha demanat que fem la instal·lació del sistema de 
megafonia, telefonia, informàtic i de seguretat del seu establiment nou. 
El local té 4 espais diferenciats: la botiga pròpiament dita, les oficines, el magatzem i una 
habitació petita on ubicarem els equips de CTTV. 
 
A continuació podem veure al plànol que ens facilita el client. 
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1. ACTIVITAT 1 (planificació general):  

1.1. Primera reunió amb el client, prendre nota dels requeriments de la instal·lació pactats 
(esborrany). 

1.2. Redacció dels requeriments de la instal·lació detallats i a net (document). 

1.3. Organitzar les fases del muntatge, temporització prèvia i repartiment de tasques. 

1.4. Realitzar els plànols físics i simbòlics a mà (ubicació sobre el plànol de cada un dels 
elements: càmeres, sensors, altaveus...). 

1.5. Numeració del cablatge sobre el plànol seguint la normativa. 

1.6. Previsió del material necessari (elements actius i passius): 

b. Cercar els materials per muntar el sistema de megafonia: 

 Característiques de l’amplificador, altaveus (càlcul de potències i 
transformadors), atenuadors, cablatge, connectors... 

c. Cercar els materials necessaris per muntar la central telefònica: 

 Característiques de la central Panasonic, cablatge, enllaços... 

d. Cercar els materials necessaris per muntar el sistema d’alarmes: 

 Central receptora, sensors, manuals (usuari i instal·lador)... 

e. Cercar els materials necessaris per muntar el sistema de CTTV: 

 Càmeres (Domo, PTZ i fixes), característiques del sistema Pelco, cables i 
connectors adequats per a les càmeres... 

f. Cercar els materials necessaris per a l’equipament accessori (lector de codi de 
barres, panell de leds...). 

g. Cercar materials necessaris per canalitzar tot el cablatge. 

1.7. Fer els càlculs necessaris previs per al disseny de la instal·lació. 
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2. ACTIVITAT 2 (muntatge, instal·lació): 

Preparació de la canalització necessària per a les diferents instal·lacions. 
 

2.1. Muntatge sistema de megafonia: 

a. Penjar els altaveus. 

b. Cablatge dels altaveus des de l’amplificador a la caixa de connexions. 

c. Cablatge dels altaveus des de la caixa de connexions a cada una de les zones. 

d. Connexionat dels transformadors, atenuadors. 

e. Instal·lació de la línia prioritària. 

f. Cablatge fins a la central telefònica. 

 
2.2. Muntatge sistema de telefonia: 

a. Ubicació de la central i configuració en mode de fàbrica. 

b. Connexió de la central amb els enllaços externs i verificació. 

c. Cablatge des de la central a les caixes de connexió de la botiga i de l’oficina. 

d. Instal·lació de les rosetes i connexió amb les caixes de connexió (assignació de 
parells). 

e. Verificació dels parells telefònics. 

f. Connexió amb el sistema de megafonia. 

g. Configuració de la central (vegeu document annex). 

 
2.3. Muntatge del sistema d’alarmes: 

a. Ubicació de la central d’alarmes. 

b. Reinicialització de la central en mode de fàbrica. 

c. Connexió de tots els elements externs a la central (sensors, altaveu...). 

d. Connexió amb el sistema de CTTV. 

e. Configuració de la central (vegeu document annex). 

 
2.4. Muntatge del sistema de CTTV: 

a. Ubicació del gravador de CTTV. 

b. Reinicialització del gravador en mode de fàbrica. 

c. Connexió de tots els elements externs a la central (càmeres, cables de control, 
sensors magnètics...). 

d. Connexió amb la central d’alarmes. 

e. Configuració de l’equip. 

f. Verificació de funcionament (vegeu document annex). 

 
2.5. Equipament de la caixa: 

a. Instal·lació de l’ordinador de la caixa. 

b. Instal·lació del possible maquinari associat (lector de codi de barres, empremtes...). 

c. Instal·lació de les aplicacions necessàries. 

 
2.6. Altres equipaments: 

a. Instal·lació del panell de leds. 

b. Connexió amb l’ordinador de control (sigui RS-232, Ethernet o Wi-Fi). 

c. Instal·lació de l’aplicació necessària a l’ordinador. 

d. Configuració dels missatges. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 



51   

3. ACTIVITAT 3 (posada en marxa, configuració): 

- Abans de fer la posada en funcionament de qualsevol equip cal fer la verificació amb el 
professor. 

- Configurar els equips segons els requeriments de l’enunciat i comprovar-ne el funcionament. 
Anotar a la llibreta de treball els resultats obtinguts i fer la verificació corresponent amb el 
professor. 

 

Verificació: 

3.1. Verificació del sistema de megafonia: 

a. Verificació amb tèster de la connexió dels diferents altaveus. 

b. Verificació de la connexió de les fonts de so. 

c. Posada en marxa del sistema de so i verificació de les diferents zones. 

d. Ajustament del micròfon i de la connexió amb la centraleta telefònica. 

e. Fer les mesures corresponents perquè el so se senti correctament i sense 
realimentacions. 

f. Verificació del funcionament dels atenuadors i la prioritat. 

 

3.2. Verificació del sistema telefònic: 

a. Verificació del funcionament dels diferents terminals. 

b. Verificació del funcionament de les línies exteriors. 

c. Verificació de les condicions de configuració (vegeu document adjunt). 

3.3. Verificació del sistema de seguretat: 

a. Verificació del funcionament de la centraleta. 

b. Verificació dels diferents codis d’accés. 

c. Verificació dels diferents sensors. 

d. Verificació de la interconnexió amb el sistema de CTTV. 

e. Verificació del funcionament del sistema en cas de tall de subministrament elèctric. 

f. Verificació de les condicions de configuració (vegeu document adjunt). 

3.4. Verificació del sistema de CTTV: 

a. Verificació de funcionament del gravador de CTTV. 

b. Verificació del funcionament de les diferents càmeres. 

c. Verificació del funcionament dels interruptors magnètics. 

d. Verificació de la connexió amb l’ordinador de control. 

e. Verificació de les condicions de configuració (vegeu document adjunt). 

3.5. Verificació de l’equipament de caixa. 

3.6. Verificació del funcionament del panell de leds. 
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4.3.4 Escenari 4, hotel 
4.3.4.1 Introducció 

El següent escenari representarà la instal·lació dels principals sistemes de 

telecomunicacions que donaran servei a diferents estances d’un complex hoteler. Per 

adaptar-nos al context físic de l’aula, es realitzarà el muntatge sobre una paret on es 

dividiran en 6 fustes independents que representaran 6 habitacions de l’hotel. 

Aquestes espais estaran interconnectats entre ells mitjançant tubs coarrugats simulant 

el que seria un muntatge fet en regata a través d’unes caixes de registre 

reglamentàries tal i com indica la normativa d’una Instal·lació comú de 

telecomunicacions (ICT) i el corresponent control elèctric amb interruptor diferencial. 

Els serveis que es donaran a l’usuari final de l’hotel seran el de radio televisió terrestre, 

televisió per satèl·lit, connexió wifi i de dades, telefonia VoIP, canal de televisió privat i 

un sistema de selecció de  canals musicals. A tal efecte es realitzarà la instal·lació de 

les preses finals adequades a cada senyal en cadascuna de les habitacions. 

Pel muntatge de televisió terrestre i satèl·lit es podrà disposar d’una connexió 

canalitzada directe del terrat del mateix edifici cap a l’aula del suposat hotel. 

Les diferents habitacions es connectaran a zones de serveis comuns corresponents a 

la sala central de telecomunicacions i a la capçalera de senyals de televisió. La sala de 

telecomunicacions disposarà d’una rack amb el switch de comunicacions per internet, 

els mòduls de telefonia VoIP i el router wifi. Així mateix hi haurà el sistema central de 

gestió de canals musicals. 

Pel que fa a la capçalera de televisió, disposarem dels amplificador de TV, els 

demoduladors de canal satèl·lit i la injecció del canal de TV privat de l’hotel. 

 

 

Il·lustració 12: diagrama blocs hotel 
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4.3.4.2 Competències tècniques vs mòduls 

 Mòdul 02- Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia: 

Instal·lació i configuració xarxa informàtica i wifi 

Sistema de telefonia VoIP, configuració central i terminals telefònics. 

 Mòdul 03- Instal·lacions de megafonia i sonorització: 

Instal·lació i muntatge sistema de megafonia centralitzada 

 Mòdul 07- Instal·lacions de radiocomunicacions: 

Muntatge antenes i equipament i ajustament recepció TV-SAT,TV terrestre i 

canal privat. 

 

4.3.4.3 Equipament  

(Relació dels equips principals, no es contemplen connectors, cables i d’altres fungibles) 

1 Modulador Ikusi Mac Home 

6 Telefons VoIP Grandstream GXP1165 

2 Telefons VoIP Grandstream GXP1610 

1 Central Sonelco 4 canals P3224-01 

6 Comandament selector 4 canals + Prioritat PCB1245-01 

6 Altaveus PC7110-01 

1 Adaptador per micròfon PC9405-01 

1 Micròfon amb prioritat P5552-02 

1 Conjunt antena TV, FM, DAB  

1 Conjunt antena satèl·lit  

1 Conjunt derivadors, distribuïdors, atenuadors TV Televés 

1 Amplificador antena programable Triax TM10 S 

1 Punt accés Wi-Fi (SSID guest) TP-LINK TL-WA701ND Punto 
Acceso/Repetidor 11n 
eXtended Range - Punto de 
Acceso 

1 Switch 16 ports amb Vlan TP-LINK TL-SG1016DE Switch 
16 Puertos Gigabit - 
Hub/Switch 

1 Switch 5 ports bàsic TP-LINK TL-SF1005D Switch 5 
puertos 10/100 - Hub/Switch 

1 Armari Rack 6u WN21 

1 Patch pannel RP82 

1 Conjunt quadre elèctric, magneto tèrmics 10A i 
diferencials 35mA/25A 

Legrand 

1 Central telefonia IP i terminals VoIP Sistema Elastix 

En lletra cursiva equips pendents de comanda 
 

 

 

http://www.diesl.es/Modulador-Autonomo-Digital-Ikusi-MAC-Home
http://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1165
http://www.onedirect.es/productos/grandstream/grandstream-gxp1610
http://www.citysound.net/es/p3224-01-central-25w-4-canales-blanca-sonelco/pid11465
http://www.citysound.net/es/pcb1245-01-mando-regulacion-digital-4-canales-blanc-sonelco/pid12803
http://www.citysound.net/es/pc7110-01-altavoz-2w-8-ohm-2-sonelco/pid5107
http://www.citysound.net/es/pc9405-01-modulo-para-pupitres-p5552-p5556-p5580-sonelco/pid271701
http://www.citysound.net/es/p5552-02-pupitre-microfono-avisos-con-gong-sonelco/pid7042
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa701nd_punto_acceso_repetidor_11n_extended_range.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa701nd_punto_acceso_repetidor_11n_extended_range.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa701nd_punto_acceso_repetidor_11n_extended_range.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa701nd_punto_acceso_repetidor_11n_extended_range.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sg1016de_switch_16_puertos_gigabit.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sg1016de_switch_16_puertos_gigabit.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sg1016de_switch_16_puertos_gigabit.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sf1005d_switch_5_puertos_10_100.html
http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_sf1005d_switch_5_puertos_10_100.html
http://www.cablematic.cat/Armari-rack-19-_quotes_RackMatic-mural/Armari-rack-19_quotes_-mural-SOHORack-Open-6U/WN21/?pag=21
http://www.cablematic.cat/cercador/patch-keystone/Patch-panel-per-a-rack-19-per-a-24-keystone-110-amb-pinta/RP82/?pag=10


54   

4.3.4.4 Esquema instal·lació 

 

Il·lustració 13: esquema instal·lació hotel 
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4.3.4.5 Instrument d’avaluació 

ESCENARI 4: HOTEL 

 
Presentació del projecte 
 
La cadena hotelera Hotels Pilson ens ha demanat que fem la instal·lació del sistema de TV, 
telefonia, fil musical i altres instal·lacions en les habitacions de l’hotel nou que estan construint. 
 
A continuació podem veure al plànol que ens facilita el client. 

 

Recepció

 

Activitats: 

1. ACTIVITAT 1 (planificació general):  

1.1. Primera reunió amb el client, prendre nota dels requeriments de la instal·lació pactats 
(esborrany). 

1.2. Redacció dels requeriments de la instal·lació detallats i a net (document). 

1.3. Organitzar les fases del muntatge, temporització prèvia i repartiment de tasques. 

1.4. Realitzar els plànols físics i simbòlics a mà (ubicació sobre el plànol de les rosetes de 
connexió i diferents elements). 

1.5. Numeració del cablatge sobre el plànol seguint la normativa. 

1.6. Previsió del material necessari: 

a. Cercar els materials per muntar el sistema de recepció de TV: 

 Cercar les antenes necessàries per TDT, ràdio i SAT. 

 Cercar la informació necessària per poder triar el satèl·lit que volem rebre i 
com orientar l’antena. 

 Cercar elements necessaris per muntar la capçalera de TV (amplificar i 
modular el senyal). 

 Càlcul del moment flector i selecció del pal adequat. 

 Càlcul de la instal·lació (derivadors, distribuïdors, preses, cablatge...). 

 Cercar models de televisor específics per hotel (que no són els que 
muntarem). 

b. Cerca els materials necessaris per muntar la central telefònica: 

 Cercar centraleta o distribució d’Elastix per a instal·lar (segons la 
centraleta que puguem fer servir). 

 Cercar elements necessaris per fer la distribució (switch, cablatge, rosetes, 
caixetins). 

 Cercar el model de telèfon per a les habitacions i per a la recepció. 

 Cercar informació sobre les característiques pròpies de la centraleta en 
mode hotel. 
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c. Cerca dels materials necessaris per muntar el fil musical. 

 Cercar el material necessari basant-nos en el catàleg de Sonelco 
(centraleta, amplificadors-selectors, altaveus, cablatge...). 

d. Cerca un punt d’accés que permeti més d’un SSID. 

e. Cercar la informació necessària sobre els elements de control d’accés que 
instal·larem. 

f. Cercar llistat de material elèctric per instal·lar. 

g. Cercar llistat de material necessari per muntar les canalitzacions, caixes... 

1.7. Fer els càlculs necessaris previs per al disseny de la instal·lació. 

 

2. ACTIVITAT 2 (muntatge, instal·lació): 

 

2.1. Preparació de la instal·lació: 

a. Preparació de la canalització dins les habitacions (fer la distribució simètrica de 
cada habitació). 

b. Connectar les canalitzacions de les habitacions amb la canalització principal 
prèviament preparada. 

 

2.2. Muntatge de la xarxa elèctrica: 

a. Muntatge de la xarxa elèctrica des del punt de connexió d’entrada a cada una de 
les caixes de protecció de les habitacions i des d’aquí als endolls de cada 
habitació. 

 

2.3. Muntatge del sistema de recepció i distribució del senyal de TV: 

a. Muntar el cablatge des de la capçalera fins a les habitacions. 

b. Muntar els pals de les antenes i les antenes. 

c. Muntar i ajustar l’antena parabòlica. 

d. Cablar fins a capçalera. 

e. Configurar la capçalera TDT, ajustar els nivells... 

f. Connectar capçalera a la xarxa i verificar-ne el funcionament. 

g. Afegir el senyal del satèl·lit a la capçalera i ajustar. 

h. Verificar el funcionament. 

i. Configurar el modulador de senyals intern. 

 

2.4. Muntatge de la xarxa sense fils: 

a. Muntar i reiniciar l’AP. 

b. Configurar els múltiples SSID. 

c. Configurar les VLAN sobre el switch. 

d. Verificar el funcionament. 

 

2.5. Muntatge del sistema de telefonia: 

a. Muntar el cablatge des de recepció fins a les habitacions. 

b. Verificar el cablatge amb el comprovador de cables. 

c. Posada en marxa d’una centraleta preconfigurada. 

d. Connectar i configurar els telèfons a la central. Verificar-ne la connectivitat. 

e. Connectar els telèfons via Wi-Fi. 

f. Instal·lar la centraleta (connectar-la i reiniciar-la si es tracta de la IcallDroid o 
instal·lar l’Elastix i configurar les targetes). 

g. Crear les extensions a la centraleta. 

h. Configurar les opcions especificades en l’annex. 

i. Configurar les opcions pròpies del mode hotel. 

2.6. Muntatge del sistema de megafonia: 

a. Muntar la centraleta. 
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b. Muntar el cablatge fins a les habitacions. 

c. Muntar i connectar els amplificadors-selectors. 

d. Muntar i connectar els altaveus. 

e. Connectar les fonts de so. 

f. Posada en marxa i verificació del sistema. 

 

 

3. ACTIVITAT 3 (posada en marxa, configuració): 

- Abans de fer la posada en funcionament de qualsevol equip cal fer la verificació amb el 
professor. 

- Configurar els equips segons els requeriments de l’enunciat i comprovar-ne el funcionament. 
Anotar a la llibreta de treball els resultats obtinguts i fer la verificació corresponent amb el 
professor. 

 

Verificació: 

3.1. Verificació de funcionament de la xarxa elèctrica: 

a. Verificar el funcionament dels elements de protecció, endolls... 

 

3.2. Verificació del sistema de recepció i distribució del senyal de televisió: 

a. Mesurar amb mesurador de camp per lliurar amb la documentació: 

I. Nivell de senyal dels diferents canals a la sortida de l’antena. 

II. Nivell de senyal dels diferents canals a l’entrada dels amplificadors. 

III. Nivell de senyal dels diferents canals a la sortida dels amplificadors. 

IV. Nivell de senyal dels diferents canals a cada una de les preses de la 
instal·lació. 

b. Prova real amb televisor. 

c. Configurar el televisor i fer el full per als clients de l’hotel (ordre de canals i 
contingut). 

 

3.3. Verificació de la xarxa sense fils: 

a. Verificar la connexió amb el punt d’accés. 

b. Verificar la connectivitat segons l’SSID usat. 

 

3.4. Verificació del sistema de telefonia: 

a. Verificar el funcionament de les condicions especificades en l’annex (recepció i 
enviament de trucades, transferència, trucada a 3 bandes, DND...). 

 

3.5. Verificació del sistema de megafonia: 

a. Verificar la connexió de les diferents fonts de so. 

b. Verificació de la recepció de senyal de les diferents fonts en cada habitació. 

c. Verificació del sistema d’avisos. 

 

3.6. Verificació del sistema d’accessos: 

a. Verificar el funcionament. 

b. Verificar els usuaris. 
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4.3.5 Escenari 5, bar musical 
4.3.5.1 Introducció 

L’escenari representa un bar musical on els alumnes hauran de muntar el sistema de 

sonorització i el joc de llums corresponent a un espectable audiovisual. 

Bàsicament el sistema consisteix en dos grans blocs: per una part l’equipament 

d’àudio format per un equip instal·lat en un rack amb les etapes de potència, previs i 

equalitzacions corresponents. Aquests elements alimentaran un equips d’altaveus 

formats per dos tweeters d’elevada potència i un subwoofer dimensionat al local. 

La font sonora d’entrada estarà formada per un mesclador de so on podrem connectar 

senyals de microfonia o senyal d’un equip digital d’àudio. 

Paral·lelament, el segon bloc estarà format per la part visual de l’espectacle. Aquesta 

tindrà un sistema de projecció en gran pantalla que els alumnes hauran de 

dimensionar i instal·lar. El muntatge de la il·luminació es realitza sobre un “Truss” ja 

preinstal·lat que suportarà un grups de 4 focus, dos escàners amb leds controlats pel 

protocol Digital Multiplex (DMX) i el sistema de control de llums per ordinador. 

Els alumnes a part del muntatge i dimensionat de l’equipament hauran de muntar els 

connectors XLR-3 adequats per a cada mòdul i fer la programació i configuració del 

programari i maquinari pel sistema de llums. 

 

  

Il·lustració 14: diagrama blocs bar musical 
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4.3.5.2 Competències tècniques vs mòduls 

 Mòdul 03- Instal·lacions de megafonia i sonorització: 

Instal·lació i muntatge sistema d’altaveus, mòduls en Rack i equipament 

auxiliar. 

Configuració i ús del programari de so i il·luminació 

 Mòdul 05- Equips microinformàtics: 

Muntatge del maquinari corresponent a la targeta de so i de targeta gràfica amb 

sortida dual, instal·lació aplicacions control llums i convertidor DMX. 

Muntatge equipament projecció de vídeo digital. 

 

 

4.3.5.2 Equipament  

(Relació dels equips principals, no es contemplen connectors, cables i d’altres fungibles) 

1 Suport rack STRS6U - ASP 

6 Panell cec 1u Adam Hall 87221STL 

2 Panell ventilat 1u Adam Hall 87221VH Rack 
Plate 

4 Panell 8 xlr 1u Thon Rack Panel 1U 8XLR 

2 Suports altaveus paret Millenium Multi Speaker 
Wallmount MSW1 

2 Altaveus greus i mitjos Behringer 

1  Subwoofer Behringer 

1 Etapa de potència ECLER PAM 500 

1 Etapes complementàries, mescles, filtrat ECLER sèrie PAM 

2 Cable seguretat Major Saveking 5mm 0,6m 
60kg Silver 

1 Controladora DJ Behringer BCD3000 

1 Taula so DJ Behringer DX2000 USB 

1 Truss 2 vies 3m Global Truss F32300 Truss 3,0 
m 

2 Scanners Stairville JunoScan MKII 

4 PAR 64  RGBW Stairville LED Par64 MKII 
RGBW 10mm black 

1 Controlador DMX - USB Daslight DVC3 128 

1 Taula controladora BCF2000 

2 Terminació DMX Stairville DMX Terminator XLR 
3-Pol 

1 Ordinador amb targeta de so i programari 
corresponent 

Dell Gx280 

1 Projector Led SKU base 92299 

1 Pantalla projector 84” EAN 50600590 

En lletra cursiva equips pendents de comanda 
 

 

http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=STRS6U&tipo=n&a=Transporte%20-%20Muebles&p=Mobiliario&h=Muebles%20Rack&n=Muebles%20Rack%20de%20Sobremesa&estado=&titulo=STRS6U%20-%20ASP
http://www.thomann.de/es/adam_hall_87221stl_urackblende_1_he.htm
http://www.thomann.de/es/adam_hall_87221vh_entlueftungsblende_1_he.htm
http://www.thomann.de/es/adam_hall_87221vh_entlueftungsblende_1_he.htm
http://www.thomann.de/es/thon_rackblende_1he_8xlr.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_multi_speaker_wallmount_msw1.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_multi_speaker_wallmount_msw1.htm
http://www.thomann.de/es/major_saveking_5mm_06m_60kg_silve.htm
http://www.thomann.de/es/major_saveking_5mm_06m_60kg_silve.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_bcd3000.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_dx_2000_usb.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_traverse_4053_f32.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_traverse_4053_f32.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_junoscan_mkii.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_led_par64_mkii_rgbw_10mm_black.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_led_par64_mkii_rgbw_10mm_black.htm
http://www.thomann.de/es/daslight_dvc3_128.htm
http://www.thomann.de/es/behringer_bcf_2000.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_dmx_endstecker_xlr_3pol.htm
http://www.thomann.de/es/stairville_dmx_endstecker_xlr_3pol.htm
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4.3.5.3 Esquema instal·lació 

 

 

Il·lustració 15: esquema instal·lació bar musical  
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4.3.5.4 Instrument d’avaluació 

ESCENARI 5: BAR MUSICAL 

 
El propietari del Bar JB vol reformar-lo i convertir-lo en un bar musical i ens ha 
demanat que li fem la instal·lació de la il·luminació i sonorització del local. 

 
A continuació podem veure al plànol que ens facilita el client. 

 

B
a

rr
a

Control

llums i so

8
m

12m

Armari

rack

 
 

1. ACTIVITAT 1 (planificació general):  

1.1. Primera reunió amb el client, prendre nota dels requeriments de la instal·lació pactats 
(esborrany). 

1.2. Redacció dels requeriments de la instal·lació detallats i a net (document). 

1.3. Organitzar les fases del muntatge, temporització prèvia i repartiment de tasques. 

1.4. Realitzar els plànols físics i simbòlics a mà (ubicació sobre el plànol de cada un dels 
elements: altaveus, amplificació, mesclador...). 

1.5. Numeració del cablatge sobre el plànol seguint normativa. 

1.6. Previsió del material necessari (elements actius i passius): 

a. Cercar els materials per muntar el sistema de megafonia: 

 Cercar un conjunt d’altaveus i subgreus adequat a les dimensions del local 
(fer el càlcul de nivell de pressió sonora). 

 Cercar un sistema de filtrat i amplificació per fer funcionar els altaveus. 

 Cercar els suports dels altaveus a la paret (i cables de seguretat). 

 Cercar l’armari rack adequat i els elements que han d’anar a dins. 

 Cercar els elements que han d’anar a la cabina del DJ (ordinador, 
controladora, taula de mescles, mòdul d’efectes...). 

 Cercar els connectors i cables necessaris per fer la instal·lació. 

b. Cercar els materials necessaris per muntar el sistema d’il·luminació: 

 Cercar el truss i suports per muntar els focus. 

 Cercar els focus més adequats. 

 Cercar els elements accessoris per penjar els focus (grapes, cables de 
seguretat...). 

 Cercar un adaptador DMX per ordinador (i la controladora adequada si el 
pressupost ho permet). 

 Cercar el cablatge i connectors adequats. 

c. Cercar els materials necessaris per poder projectar: 

 Cercar un projector adequat i els elements accessoris que siguin necessaris. 
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 Cercar el material necessari per connectar-lo a l’ordinador. 

 Cercar les aplicacions necessàries per poder reproduir videoclips o llistes de 
reproducció en diferents formats. 

 Cercar les aplicacions necessàries per poder projectar un karaoke des de 
l’ordinador, sense comprar elements addicionals. 

d. Cercar els elements per poder penjar i assegurar altaveus i focus a la paret 
(caragols, tacs de niló, tacs metàl·lics, cable de seguretat...). 

e. Cercar materials necessaris per canalitzar tot el cablatge. 

 

1.7. Fer els càlculs necessaris previs per al disseny de la instal·lació. 

 

2. ACTIVITAT 2 (muntatge, instal·lació): 

2.1. Muntatge del sistema de sonorització: 

a. Penjar els altaveus sobre els suports i assegurar-los amb cable de seguretat. 

b. Muntar l’armari rack. 

c. Preparar els elements que han d’anar dins l’armari rack: 

I. Ubica els equips a dins. 

II. Preparació dels panells de connexió amb els connectors i cables 
(vegeu annex). 

III. Verificar les connexions amb el comprovador de cables i amb tèster. 

IV. Connexionat elèctric del sistema. 

d. Preparació del cablatge entre les etapes i els altaveus: canalització i 
connectorització (speakon). 

e. Connexionat entre el mesclador i el rack. 

f. Connectarem una font de so i ajustarem els guanys i nivells de sortida de la taula 
(sense posar en marxa les etapes). 

g. Posada en marxa del rack: 

I. Ajust del filtre actiu. 

II. Equalització del sistema si és necessari. 

III. Ajust de nivell de les etapes (quan la taula arribi a 0dB l’equip no pot 
superar els 95dB(C) permesos per la legislació actual. 

IV. Tapar el frontal dels equips amb les proteccions corresponents. 

 
h. Instal·lació de l’ordinador de reproducció de so: 

I. Instal·lació del SO + antivirus.  

II. Optimització del sistema. 

III. Instal·lació del programari de DJ virtual. 

IV. Connexionat amb el sistema de so (cablatge). 

V. Connexionat del maquinari accessori. 

VI. Prova de so. 

i. Preparació del cablatge entre el mesclador i els micròfons i el rack d’efectes. 

j. Connexió i verificació dels micròfons. 

I. Ajust d’acoblaments amb equalitzador. 

II. Inserció i funcionament del mòdul d’efectes. 

 
2.2. Muntatge del sistema d’il·luminació: 

a. Penjar el truss (possiblement ja estarà penjat). 

b. Penjar i assegurar els 4 focus PAR64. 

c. Connexionat dels focus i funcionament en mode autònom. 

I. Soldar el cables DMX per interconnectar-los. 

II. Alimentar els focus. 

III. Configurar el sistema perquè funcioni en mode autònom sense 
controladora (Master - Slave). 
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d. Penjar i assegurar els 2 escàners. 

I. Soldar el cables DMX per interconnectar-los. 

II. Alimentar els focus. 

III. Configurar el sistema perquè funcioni en mode autònom sense 
controladora (Master - Slave). 

e. Utilització de l’ordinador per controlar el sistema d’il·luminació. 

I. Instal·lació del SO + antivirus 

II. Optimització del sistema. 

III. Instal·lació del programari per al control de llums. 

IV. Connexionat amb el sistema d’il·luminació (cablatge). 

V. Configuració del programa. 

VI. Assignació de canals DMX. 

VII. Creació de les memòries amb els efectes de llums. 

 Elaboració de programa de control pels focus PAR 64. 

 Elaboració de programa de control pels escàners. 

VIII. Elaboració d’un programa de funcionament autònom si no hi ha tècnic. 

IX. Elaboració d’uns presets que es puguin disparar manualment quan hi 
ha tècnic. 

X. Interacció dels efectes de llums amb la sortida de so del mesclador. 

XI. Disparar presets a partir d’un element extern (polsador). 

 

2.3. Muntatge del sistema de projecció: 

a. Penjar el projector (possiblement ja estarà penjat). 

b. Connectar el projector amb l’ordinador. 

c. Instal·lació de les aplicacions necessàries per projectar vídeos o fer un 
karaoke. 

I. D’un programa de reproducció que permeti fer llistes de reproducció 
(VLC). 

II. Instal·lació i verificació del programa de karaoke. 

III. Configuració del control remot del VLC. 

d. Possibilitat d’afegir un televisor perquè la persona que canta vegi la lletra 
sense mirar la pantalla (opcional). 

e. Connexió de xarxa directa entre els dos ordinadors per poder compartir 
pistes de música o vídeo entre les dues màquines (sense cap switch). 

I. Connexió física (cable). 

II. Configuració de la xarxa. 

III. Compartició de carpetes. 

IV. Creació d’una unitat de xarxa per un accés ràpid a l’altre ordinador. 

V. Control remot del VLC des de l’altre ordinador (per si només hi ha un 
tècnic). 

 

3. ACTIVITAT 3 (posada en marxa, configuració): 

- Abans de fer la posada en funcionament de qualsevol equip cal fer la verificació amb el 
professor. 

- Configurar els equips segons els requeriments de l’enunciat i comprovar-ne el funcionament. 
Anotar a la llibreta de treball els resultats obtinguts i fer la verificació corresponent amb el 
professor. 

 

Verificació: 

3.1. Verificació del sistema de megafonia: 

a. Verificació amb tèster de la connexió dels diferents altaveus. 

b. Verificació de la connexió de les fonts de so. 

c. Prova de nivells de les diferents fonts de so sobre el mesclador. 
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d. Verificació del connexionat dels elements de l’armari rack. 

e. Posada en marxa i ajust del sistema d’amplificació (freqüències de tall, nivells amb 
sonòmetre...). 

f. Ajust de l’equalitzador per evitar acoblaments. 

g. Verificació del funcionament dels diferents programes de reproducció de música. 

 

3.2. Verificació del sistema d’il·luminació: 

a. Verificació del funcionament dels focus de manera autònoma amb la música. 

b. Verificació del funcionament dels escàners de manera autònoma amb la música. 

c. Verificació del funcionament del sistema d’il·luminació controlat per ordinador de 
manera autònoma sense tècnic. 

d. Verificació del funcionament del sistema d’il·luminació controlat per l’ordinador a 
partir de la música que entra des del mesclador. 

e. Verificació del funcionament del sistema d’il·luminació controlat manualment per un 
tècnic. 

 

3.3. Verificació del sistema de projecció: 

a. Verificació de la configuració de l’ordinador (no estalvi de pantalla, no hibernació...). 

b. Verificació del funcionament de les diferents aplicacions. 

c. Verificació del funcionament del projector (i televisor si n’hi ha). 

d. Verificació de la connectivitat entre els dos ordinadors. 

e. Verificació del control remot del programa des de l’altre ordinador. 

 

 

4.4 Metodologia de treball 
 

Un cop s’han dissenyat les activitats d’aprenentatge, per tal de seguir la metodologia 

ABP,  tant important és el què han de fer els alumnes com la manera de fer-ho. 

Es proposa la següent metodologia a realitzar pel docent i els alumnes per resultar una 

activitat el més real possible [4]: 

1- L’equip docent forma els grups tenint present la diversitat de perfils. 

2- El docent assumeix el rol de client i planteja les especificacions dels escenaris. 

A priori no se’ls adjunta la descripció per tal que siguin els mateixos alumnes 

que assumeixin aquest repte. 

3- Els alumnes plantegen al professor les preguntes per tal de complementar 

aquestes especificacions 

4- El docent assumeix el rol de direcció tècnica i proposa aproximadament la 

disposició dels possibles elements especificats en base a la infraestructura (es 

guia a prendre les decisions de les canalitzacions i tirades de cablejat) 

5- Els alumnes planifiquen les fases de muntatge segons els terminis especificats 

i temporitzen possibles tasques entre el grup. 

6- Els alumnes consensuen un possible esquema bifilar del conjunt d’elements en 

forma de blocs generals. El docent valida aquest esquema. Cal que aquests es 
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desplacin sobre el terreny, prenguin mesures i senyalitzin l’espai amb la fitxa 

tècnica de l’empresa i el cartell de riscos laborals. 

7- Els alumnes realitzen comandes de material en funció de la planificació. A tal 

efecte, i per tal de guiar-los en els recursos disponibles, el professor assumeix 

el rol d’assessoria tècnica i de proveïdor de materials. 

8- La gestió de comandes les hauran de tramitar amb el correu corporatiu a una 

compta de correu dedicada a comandes i que rebrà el docent.  Tanmateix el 

material generat com  esquemes, manuals i d’altres informacions de treball 

alimentaran el drive corporatiu generat per l’empresa.    

9- El grup d’alumnes desenvolupen la instal·lació, actualitzant necessitats de 

comandes de manera planificada (si el professor considera errors en les 

peticions pot anular la comanda afectant al treball de la planificació). En aquest 

sentit cal valorar el bon ús dels materials i també la utilització de l’equipament 

de protecció individual i seguretat en el treball necessari. 

10- Durant la finalització de la instal·lació el docent avalua les condicions deixades 

en l’espai en quant a separació de residus, neteja i ordre. 

11- Paral·lelament al muntatge de l’escenari, en hores de no projecte, els alumnes 

elaboren el blog i la memòria tècnica de  la instal·lació. 

12-  Al finalitzar les jornades, l’equip del projecte actualitza el full de seguiment 

(ítems instrument avaluació) per controlar la realització de tasques i  verificar la 

seva temporització. 

13-  Al finalitzar l’activitat  els alumnes faran la posada a punt i presenten els 

resultats al professor. Aquest avaluarà el lliurament del producte generat i farà 

preguntes concretes del desenvolupament tècnic per avaluar les competències 

assolides. 

14- Els alumnes responen un qüestionari anònim d’avaluació actitudinal del grup. El 

professor mostra i analitza els resultats per tal de arribar a acords de millora en 

el treball personal. 

15-  Es procedeix al desmuntatge guiat de tota la instal·lació i recollida de materials 

per iniciar el procés a la següent instal·lació. Cal tenir present que tots els 

alumnes hauran passat per tots els projectes durant un curs sencer. 
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4.5 Rúbriques d’avaluació 
 

Un dels grans reptes que suposa l’Aprenentatge basat en projectes és el sistema 

d’avaluació [5]. La clau de que tot el procés d’aprenentatge en l’assoliment de les 

competències està en disposar d’alguna eina on el docent pugui recollir les dades 

suficients tot mantenint el feedback constant amb el grup d’alumnes durant el 

desenvolupament de cada activitat. 

Es proposen tres eines de recollida de informació per avaluar el procés de treball dels 

alumnes. 

 

4.5.1 Avaluació competències actitudinals 
 
Aquesta eina consisteix en un instrument d’autoavaluació del grup on es demana al 

final de cada treball que cada alumne avaluï als seus companys de l’equip i faci la 

seva auto valoració en quant a competències relacionades amb habilitats 

interpersonals. El mecanisme d’ús pot ser mitjançant un formulari tipus on seleccionin 

cada un dels alumnes i valorin al company entre els ítems A (nivell màxim assoliment), 

B, C, D i E(nivell mínim d’assoliment).  

Per garantir el rigor de les puntuacions, l’alumne s’haurà d’identificar prèviament a la 

valoració. Un cop feta la recollida el docent haurà de comentar els resultats globals 

obtinguts a cada alumne tot mantenint l’anonimat de l’avaluador per no condicionar el 

bon clima de l’equip. 

El formulari en qüestió el trobem a l’enllaç: https://goo.gl/forms/75AmT3ZZofJjFk8l1  

  

4.5.2 Registre de seguiment desenvolupament tasques 
 
Una segona eina correspon al seguiment diari de les tasques definides en els 

instruments d’avaluació perquè alumnes i docents registrin el correcte 

desenvolupament en quant a l’execució del treball definit pel suposat client i/o director 

tècnic de la instal·lació. 

En aquest registre és necessari de manera periòdica assignar si la tasca està 

executada o no i així permet verificar el compliment de la planificació de la 

temporització de les tasques. 

https://goo.gl/forms/75AmT3ZZofJjFk8l1
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Taula 11: registre seguiment equips de treball 

 
Veiem el registre complet al següent enllaç i a l’annex 1 :  
https://drive.google.com/file/d/0BycwGWeydiwxTDZPVnpKM21vVmM/view  

 
 
4.5.3 Registre criteris d’avaluació 
 
En darrer lloc, es disposa de l’eina d’avaluació corresponent al seguiment de les 

competencials tècniques relacionades amb els criteris d’avaluació a assolir segons els 

currículums oficials que estan associats a cadascun dels escenaris plantejats. En 

aquest cas, la rúbrica consisteix en una matriu on caldrà indicar per a cada alumne el 

grau d’assoliment del criteri d’avaluació segons la gradació: A (competència assolida 

amb excel·lència), B, C, D, E (competència gens assolida).  

 

 

Taula 12: rúbriques criteris d’avaluació 

 

 

Podem veure la rúbrica del registre corresponent als criteris d’avaluació de cada 

escenari al següent enllaç i a l’annex 2:  

https://drive.google.com/file/d/0BycwGWeydiwxbUxvUzlJcGt4VU0/view  

 

https://drive.google.com/file/d/0BycwGWeydiwxTDZPVnpKM21vVmM/view
https://drive.google.com/file/d/0BycwGWeydiwxbUxvUzlJcGt4VU0/view
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Cal tenir en compte algunes consideració respecte la rúbrica relacionada: 

 El docent ha de proporcionar els resultats d’avaluació en diferents moments del 

procés d’aprenentatge per tal de clarificar quin són el objectius a assolir pels 

alumnes. 

 Dóna suport al docent sobre quin ha de ser el criteri a mesurar. 

 Redueix la subjectivitat i clarifica als alumnes el mecanisme d’avaluació. 

 Estan perfectament interrelacionats els objectius oficials respecte les tasques 

encomanades. 

Cal dir, que aquest tipus de registre segueix el model anomenat holístic o de puntuació 

[6]. Aquest sistema conté un únic nivell que descriu el criteri d’acompliment més alt 

esperat per a cadascun dels aspecte en que es divideix la tasca. 

S’ha escollit aquest sistema per una qüestió de simplificació a causa de l’elevat 

nombre de criteris d’avaluació a avaluar en el conjunt dels 5 escenaris i pel gran 

nombre d’alumnes al que va dirigit. 
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5. Conclusions 
 
El desenvolupament del treball ha resultat una oportunitat per conèixer sistemes 

metodològics d’ensenyament que poden representar un salt qualitatiu al format 

tradicional en una etapa educativa post obligatòria. Un dels grans aliats per l’èxit de la 

tasca és disposar de la complicitat necessària per part de l’equip de professors ja que 

ha de proporcionar tot el contingut de la seva programació a disposició del mètode i 

assumir un cert risc de fracàs en parts del procés de reconversió tant de la 

organització com dels resultats d’aprenentatge. 

Per tal de recolzar el treball és necessari presentar-lo als departaments tècnics 

fonamentant-lo amb l’estudi d’altres experiències i amb el desenvolupament teòric per 

part d’experts pedagògics com de professionals de l’ensenyament a nivells similars.  

 

Pel que fa al desenvolupament de les activitats d’aprenentatge, el més complex és la 

conjunció dels continguts a avaluar de cada un dels mòduls professionals per 

transformar-los en activitats versemblants i adaptades al nivell de l’alumnat i al context 

físic del centre. En aquest sentit cal tenir present la quantitat de materials a reaprofitar 

per la limitació pressupostària del centre. Això en algun cas suposa fer alguna 

renúncia forçada com és la implementació de sistemes de fibra òptica en la que el 

departament tècnic no disposa dels recursos necessaris pel seu desenvolupament 

específic. 

També les estructures horàries tradicionals, el nombre de desdoblaments fixats per 

l’administració i la rigidesa de dedicació a la que està sotmesa el professor 

condicionen la implementació organitzativa del mètode. És necessari introduir 

elements imaginatius de l’organització docent per facilitar aquesta tasca.  

 

Un altre factor a tenir en compte és la complexitat de disposar d’espais de dimensions 

adequades i suficientment modulars per poder simular instal·lacions el més similars a 

la realitat. En aquest sentit el cicle de instal·lacions de telecomunicacions és d’una 

complexitat superior a d’altres disciplines per la seva infraestructura inherent. En el cas 

que ens ocupa es preveu la reconversió d’algunes aules amb el mínim de distorsió i 

despesa possible amb els criteris pedagògics i logístics adequats al curs. 

  

Un cop es disposa de tota la informació de les diferents matèries i del conjunt de les 

activitats ja és possible fer la implementació de cada escenari i els subsistemes que el 

formen, tot i que sempre hi haurà alguns continguts que es poden repetir i d’altres que 
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poden quedar al marge. En aquest sentit una revisió acurada de tot el disseny és 

essencial per reajustar cadascun dels enunciats. 

Cal assumir la necessitat d’actualitzar el disseny dels escenaris amb la incorporació de 

noves tecnologies però tenint sempre present el currículum oficial normativitzat per 

l’administració educativa.   

 

La posada en marxa de les activitats ha de suposar per part de l’equip de professors 

un esforç en quant a coordinació en el desenvolupament diari i una preparació prèvia 

periòdica del material docent juntament amb la posterior reflexió continuada per tal de 

garantir una avaluació adequada al mètode i seguiment adient a l’alumne. D’altra 

banda, aquest esforç pot quedar compensat per la disminució de correccions 

clàssiques d’activitats i la preparació de classes magistrals diàries.  Cal dir que un alt 

grau del nivell de satisfacció dels alumnes i del seu rendiment poden resultar el motor 

necessari que mantingui el nivell d’il·lusió pels docent per tal de superar les dificultats. 

 

En el cas del projecte, s’ha de tenir present la dificultat d’avaluar l’èxit del mateix per 

diversos motius: per una banda la multiplicitat de variables que intervenen en la 

formació dels aprenents a la professió, les seves expectatives, coneixements previs, 

vocació i el context en el que es puguin trobar en aquell moment, i per altra banda, els 

resultats en educació, al ser un producte intangible fa que la seva avaluació s’hagi de 

basar en indicadors tot sovint discutibles. 

 

Finalment, aquesta experiència pràctica ha de poder ajudar a impulsar iniciatives 

semblants a la resta d’equips docents del centre en els nivells educatius equivalents. 
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6. Glossari 
 

 Cicle formatiu (CF): correspon als estudis reglats de Formació Professional i 

tenen com a objectiu capacitar, d'una manera pràctica, dels coneixements i 

destreses necessàries per poder incorporar a l’estudiant al món laboral. 

 Mòdul professional (MP): el conjunt de matèries en que s’organitzen els títols 

de Formació professional. 

 Unitat formativa (UF): Agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un 

mòdul professional, relacionada generalment amb unes activitats de treball i 

alhora amb coherència didàctica per l’aprenentatge. 

 Resultat d’aprenentatge (RA): expressa la competència que ha d’adquirir 

l’alumnat, a través de l’aprenentatge, per poder desenvolupar funcions o 

processos i obtenir productes o resultats. 

 Criteris d’avaluació (CA): indiquen les accions i els continguts de les activitats o 

condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge 

establert. 

 EE30: Codi assignat al Cicle Formatiu de Instal·lacions de telecomunicacions 

pel departament d’ensenyament. 

 ABP/PBL: Aprenentatge Basat en projectes / Project Based Learning 

 SAI /UPS: Sistema d’Alimentació Ininterrompuda / Uninterruptible Power Supply 

 ICT: Infraestructures Comuns de Telecomunicacions 

 TIC: Tecnologies de la Informació i Comunicació 

 PRJ: Abreviació del terme “projecte” acordat en el Centre Educatiu 

 CCTV: Circuit Tancat de Televisió 

 VoIP:  Voice over Internet Protocol, és a dir Veu sobre Protocol de Internet o 

Telefonia IP 

 TV: Televisió 

 QR: Quick Response o resposta ràpida, sistema per emmagatzemar informació 

en una matriu quadrada de punts. 

 RAE: Residus d’Aparells Elèctrics 

 CAD: Computer Aided Design, disseny assistit per ordinador. 

 NAS:  Network Attached Storage, dispositius d’emmagatzematge als que 

s’accedeix des d’equips mitjançant protocols de xarxa.  
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 PBX: Private Branch Exchange, són centraletes telefòniques connectades a 

xarxa pública de telefonia per gestionar trucades internes i externes de manera 

autònoma.  

 IP: Internet protocol. 

 WiFi: Wireless Fidelity 

 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, protocol de xarxa que permet als 

nodes d'una xarxa IP obtenir els seus paràmetres de configuració 

automàticament.  

 DNS: Domain Name System, sistema de nomenclatura jeràrquica 

descentralitzada per a dispositius connectats a xarxes IP. 

 PTZ: Pan-tilt-zoom, es refereix a una tipologia de càmeres de vigilància. 

 SAT: Satèl·lit 

 TDT: Televisió Digital Terrestre 

 SSID: Service Set IDentifier, és el nom inclòs en tots los paquets d'una xarxa 

sense fils (Wi-Fi) per identificar-los com a part de la mateixa.  

 LAN/VLAN: Local Area Network / Virtual Local Area Network, segons la 

tipologia d’una xarxa. 

 AP: Punt d’accés, normalment assignat als dispositius que donen servei de 

xarxa sense fils. 

 DMX: Digital MultipleX, protocol electrònic utilitzat en luminotècnia per al control 

d’il·luminació d’espectacles i que permet la comunicació entre els equips de 

control i les pròpies fonts de llum. 

 XLR: eXternal Live Return, tipologia de connector per línies balancejades  

 DJ: Disc Jockey 

 VLC: VideoLan Client, programa de reproducció de vídeo. 

 SO: Sistema Operatiu 

 

Fonts informació: 

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/presentacio  

https://es.wikipedia.org  

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/modelcurricular/presentacio
https://es.wikipedia.org/
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8. Annexos 
 
8.1 Annex 1: Registre de seguiment 
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Mòdul 02- Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia: 

     
 

      UF1 - Muntatge de xarxes cablades 

     2.1 Realitza croquis de la instal·lació seguint les tècniques de cablejat estructurat.           

2.2 
Selecciona els equips, materials, eines i instrumental de mesura i organitza les diferents fases dels treballs d’ 
instal·lació. 

          

2.3. 
Munta canalitzacions, caixes repartidores, estén i etiqueta el cablatge, realitza les connexions i realitza les 
proves funcionals. 

          

2.4 Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.           

3.1 
Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment  d’instal·lacions de xarxes de dades 
locals i determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s’han d’adoptar en cada cas. 

          

3.2 Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.           

 
      UF2 - Instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 

     
1.1 

Organitza, distribueix, prepara, etiqueta i realitza connexions dels diferents tipus de cable a l’armari de 
connexions. 

          

1.2 Realitza la connexió de l’armari a la xarxa elèctrica.           

1.3 
Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de 
protecció ambiental. 

          

1.4 Connecta, instal·la i configura els equips informàtics connectats a la xarxa.           

2.1 Identifica les disfuncions de la instal·lació, localitza l’avaria i segueix el pla d'intervenció correctiva.           

 
 
Aquesta part ha sigut eliminada per protegir la propietat intel·lectual 
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