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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 
Gutiérrez 
Bru 
 

2. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I     
TEMPORITZADES. INDICAR NUCLIS FORMATIUS SI S’ESCAU. 

U
F 

N
F TÍTOL 

HORES 
UF NF 

1  Regulació i control de sistemes. (22 hores oficials) 11  
 1.1    Identificació i funcions dels elements d’un procés automàtic.  11 

2  Programació de PLC. (llibre Autòmats Programables SIEMENS       
GRAFCET i GUIA GEMMA amb TIA PORTAL) 55  

 2.1    Instruccions de programació   28 
 2.2 Programació estructurada. amb GRAFCET i GUIA GEMMA .  27 
3  Comunicacions industrials. 33  
 3.1 Configuració de comunicacions industrials  10 
 3.2 Sistemes HMI-SCADA  23 
4  Manipuladors i robots. 11  
 4.1 Introducció a la configuració-programació de robots industrials  11 
5  Posada en marxa i manteniment de sistemes mecatrònics. 22  
 5.1 Diagnosi d’avaries en sistemes mecatrònics.  22 
     
     
     
     
     

TOTALS  (Prem F9) 132 132 
 
 
 
 
 
 

3.  
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ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL     
DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 

Les unitats formatives seran seqüenciades en sèrie o en paral·lel depenent de l’assignació de              
professorat i es podran convinar amb les uf’s del mòdul 10.  
 
El material lliurat a l’alumnat serà en format digital, i l’alumne disposarà dels mitjans              
informàtics per poder seguir la classe normalment. 
 
La metodologia general de cada UF serà: explicació, comprensió - reflexió i activitat             
terorico-pràctica.  
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4. CRITERIS I INSTRUMENTS GENERALS D’AVALUACIÓ,     
QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DEL MÒDUL. 

Per superar un mòdul s’han de superar totes les UF d’aquest mòdul. La nota final del mòdul                 
serà la mitjana ponderada de les diferents UF. 
• Els criteris generals d'avaluació recolliran els aspectes més significatius de cadascuna de les              
unitats formatives, amb l'objectiu de valorar si l'alumne ha adquirit els resultats            
d’aprenentatge definits al currículum. 
• Per recuperar una UF l’alumne haurà de superar un examen addicional i/o una prova pràctica                
específica segons la UF o el MF. En tot cas l’alumne te dret a una prova extraordinària a final                   
de curs a on podrà recuperar els mòduls pendents. 
 
• Els instruments per avaluar les UF seran els següents: 
1. Proves escrites i/o proves pràctiques. 
2. Avaluació continua de les activitats didàctiques desenvolupades al taller i/o aula. 
 
• La nota final del Mòdul serà la ponderada per a cadascuna de les UF i les seves hores                   
respecte del mòdul: 
 
Nota Mòdul= UF1*0,1 + UF2*0,5 + UF3*0,15 + UF4*0.1 + UF5*0.15 
 
Aquesta formula s’aplicarà sempre i quant totes les unitats formatives tinguin un valor igual o               
superior a cinc.  
 
El mòdul es considera aprovat quan la qualificació final sigui igual o superior a cinc. 
 
Si el mòdul està suspès s’haurà de recuperar cadascuna de les unitats formatives suspeses o bé                
tot el mòdul a la convocatòria de juny.  
 
El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF) 
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5. ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS PER DESENVOLUPAR EL       
MÒDUL FORMATIU 

Els espais de sepro estan distribuïts en funció de la seva funcionalitat. Per al Mòdul 5                
s’utilitzarà l’aula multimèdia i el taller de la cèl•lula flexible i robòtica: 
 

UF Aula/taller Equipaments 

UF1 
Taller cèl·lula  
flexible i robòtica i    
aula polivalent 

Ordinadors i programari de simulació. 
Panels didàctics equipats amb tecnologia     
pneumo-electro-hidràulica. Cèl·lula flexible i d’altres     
automatismes. 

UF2 
Taller cèl·lula  
flexible i robòtica i    
aula polivalent 

Ordinadors i programari de simulació. 
PLC’s i equips didàctics adequats per realitzar les        
activitats (cèl·lula flexible i d’altres automatismes). 

UF3 
Taller cèl·lula  
flexible i robòtica i    
aula polivalent 

Ordinadors i programari de simulació. 
PLC’s i equips didàctics adequats per realitzar les        
activitats (cèl·lula flexible i d’altres automatismes). 

UF4 
Taller cèl·lula  
flexible i robòtica i    
aula polivalent 

Ordinadors i programari de simulació. 
Robot industrial. 

UF5 
Taller cèl·lula  
flexible i robòtica i    
aula polivalent 

Ordinadors i programari de simulació. 
PLC’s i equips didàctics adequats per realitzar les        
activitats (cèl·lula flexible i d’altres automatismes). 

 
En el cas de desdoblament del grup mentre que uns alumnes estan al taller els altres poden                 
estar a un aula equipada amb ordinadors (fixos o portàtils). 
 
Quan es treballa al taller l’alumne estarà obligat a respectar les normes següents: 
 

● Per començar a treballar cal disposar de l’activitat a realitzar. 
● En tot moment s’ha de respectar la normativa d’ús i seguretat dels equips que              

proporciona el fabricant. 
● Si s’observa qualsevol anomalia i/o desperfecte a l’equipament s’ha de comunicar           

immediatament al professor per intentar solucionar-la o realitzar una tasca de           
manteniment correctiu. 

● S’ha de realitzar el manteniment preventiu aconsellat pel fabricant. 
● S’han de fer servir les eines i instruments adequats per a cada una de les feines. 
● S’han d’utilitzar ulleres protectores quan es treballi en màquines o llocs susceptibles de             

patir un accident als ulls. 
● S’ha de portar calçat de seguretat i guants. 
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● S’ha de portar bata de treball. 
● Quan es treballa al taller, en una màquina, etc., cal respectar les normes d’atenció i               

seguretat recomanades pel professor. 
● En cas de que algun alumne estigui prenent medicaments que puguin afectar a la              

capacitat de manipulació de la maquinària s’ha de comunicar al professor i/o tutor. 
● Abans d’intervenir en un circuit elèctric de qualsevol màquina, desconnectar-la de la            

xarxa. 
● Quinze minuts abans d’acabar les classes de taller heu de recollir les eines, netejar-les i               

tornar-les  al seu lloc. 
 

6. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 

1. AUTÒMATS PROGRMABLES SIEMENS GRAFCET I GUIA GEMMA 
AMB TIA PORTAL. Ramón L. Yuste i Vicente Guerrero. Ed. Marcombo. 

 
El material addicional estarà disponible a la plataforma MOODLE. 
 
Webgrafia: 
www.siemens.es 
edcai 
www.festo.com 
www.smc.com 
www.norgrencatalogue.com/es 
www.sapiensman.com/control_automatico/index.htm 
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