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 Elaboració d’un catàleg de formació de cursos de curta durada (PCD) en l’àmbit de l’automoció i 

mobilitat del futur 

 Upskilling i Reskilling

 Aprofitar l’experiència de CARNET en la cruïlla del Futur de l’automoció i la mobilitat i en el seu 

coneixement de l’entorn universitari tant en termes d’ensenyament superior com de recerca

 Entre 7 i 9 ECTS
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1. Objectiu



 Recerca d’informació: publicacions acadèmiques i informes professionals de consultores líders mundials 

(2017-2020)

 Entrevistes al sector empresarial català especialitzat en la mobilitat i l’automòbil

 Comitè d’experts de les universitats tècniques catalanes
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2. Metodologia



1. Sistemes ADAS pels vehicles

2. Tecnologies del Vehicle Connectat

3. Ciberseguretat per a vehicles

4. Digitalització de la fabricació en automoció

5. Robòtica i automatització per a l'automoció

6. Materials avançats per a vehicles

7. Sistemes de mobilitat urbana

8. Vehicles elèctrics
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3. Descripció dels programes formatius

Estar inscrit en el Registre d'entitats de formació (Serveis Públics d'Ocupació) és un requisit pel centre.
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3.1. Sistemes ADAS pels vehicles

Nivell: Màster (Nivell 5 del CNCP i Nivell 3 del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Transport i manteniment de vehicles / Electromecànica de vehicles. 

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 175 hores presencials equivalents a 7 crèdits. 

Objectiu: Desenvolupar sistemes de seguretat funcional per als vehicles.

Mòduls formatius: 

M01 - Sensors i comunicacions internes del vehicle 1,8 ECTS (45h)

M02 - Sistema de percepció basats en “Machine Learning” i “Deep Learning” 1,8 ECTS (45h)

M03 - Planificació i control 1,4 ECTS (35h)

M04 - Sistemes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) 1 ECTS (25h)

M05 - Legislació, normatives i homologació 1 ECTS (25h)
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3.1. Sistemes ADAS pels vehicles

Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula de gestió:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els algorismes de percepció, canó amb projecció i Internet per al

formador; PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els algorismes de percepció per a cada estudiant.

⎼ Software específic: Python, Visualitzadors 3D (Meshlab o altres).

o Taller electromecànic: 2,4 m2 / participant.

⎼ Vehicle estàndard amb accés a bus CAN per a operar sobre ell; equipament electrònic bàsic de processament de senyal

(oscil·loscopi, fonts de senyal, gravadores flaix…); sensors i elements per a modificacions i configuració de les comunicacions en el

maquinari del sistema; PCs instal·lats en xarxa i Internet amb la capacitat suficient per a executar els dispositius virtuals Android

que s'utilitzaran per a provar les aplicacions i amb possibilitat d'impressió per a l'alumnat; dispositius mòbils a la disposició de

l'alumnat per a provar-les aplicacions.

⎼ Software específic: CANAlyser o similar.

o Àrea de proves en pista: 200 m2.

⎼ Pista de proves en entorn controlat; vehicle de proves compatibles amb els continguts del curs; PC portàtil per a implementació de

proves de sistemes ADAS.
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3.2. Tecnologies del Vehicle Connectat

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Transport i manteniment de vehicles / Electromecànica de vehicles.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 240 hores presencials equivalents a 8,5 crèdits. 

Objectiu: Desenvolupar les tecnologies adients per a la connectivitat dels vehicles. 

Mòduls formatius: 

M01 - Tecnologies associades al vehicle connectat 1 ECTS (30h)

M02 - Tecnologies de comunicacions 2,5 ECTS (70h)

M03 - Sistemes embeguts 2,5 ECTS (70h)

M04 - Arquitectura i avaluació de software 2,5 ECTS (70h)
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3.2. Tecnologies del Vehicle Connectat

Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula d’informàtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els algorismes de connectivitat, canó amb projecció i Internet per al

formador; PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els algorismes de connectivitat per a cada participant.

⎼ Software específic: Python; Paquet com “Open Source Connected Vehicle Tools”.

o Laboratori d’electrònica: 2,4 m2 / participant.

⎼ Instrumentació bàsica de laboratori d'electrònica: Fonts d'alimentació, oscil·loscopis, generadors de funcions, multímetre digital…;

Sistema embegut amb el qual poder realitzar exemples pràctics de diversos aspectes del temari proposat; Mòduls de comunicacions

per a poder implementar alguns dels mitjans de comunicació objecte del curs; PC instal·lat en xarxa (per a cada participant o parella

de participants) amb la capacitat suficient per a executar els diferents softwares necessari; Dispositius mòbils a la disposició de

l'alumnat per a provar les aplicacions.

⎼ Software específic: Bus Comunicacions Wireshark o equivalent.

o Àrea de proves en pista: 200 m2.

⎼ Pista de proves en entorn controlat; vehicle de proves compatibles amb els continguts del curs i PC portàtil per a implementació de

proves de sistemes ADAS.
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3.3. Ciberseguretat per a vehicles

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Informàtica i comunicacions / Desenvolupament.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 240 hores presencials equivalents a 9 crèdits. 

Objectiu: Gestionar la ciberseguretat en diferents unitats i sistemes de control del vehicle.

Mòduls formatius: 

M01 - Mobilitat intel·ligent (Smart mobility) 0,75 ECTS (20h)

M02 - Ciberseguretat 3,75 ECTS (100h)

M03 – Ciberseguretat en el vehicle connectat 3,75 ECTS (100h)

M04 - Normatives, estàndards i homologació en la ciberseguretat del vehicle 0,75 ECTS (20h)
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3.3. Ciberseguretat per a vehicles

Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula d’informàtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC per al formador de les mateixes característiques que el de l'alumnat; projector connectat al PC del formador; pantalla de

projecció; com a mínim per a cada dos estudiants, un PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar sistemes

operatius, software de xarxa, software de programació, software de bases de dades eines de virtualització que puguin accedir a un

entorn de cloud a la disposició de l'estudiantat.

⎼ Software llicenciat en sistemes operatius, xarxes, sistemes gestors de bases de dades i entorns de programació; servei de cloud a la

disposició de l'estudiantat, amb la possibilitat de definir VPN i gateways; oferta de cobertura de xarxa sense fil Wifi i 5G com

Bluetooth; sistemes embeguts (software i hardware) per a cada dos/tres estudiants (ECU, BUS CA, CA testers i simuladors CA);

dispositius mòbils a la disposició de l'alumnat per a provar les aplicacions.
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3.4. Digitalització de la fabricació en automoció  

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Fabricació mecànica / Producció mecànica.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 240 hores presencials equivalents a 8 crèdits. 

Objectiu: Planificar i executar projectes de digitalització de la fabricació en automoció.

Mòduls formatius: 

M01 – Introducció a la Smart Factory 2 ECTS (60h)

M02 – Fonaments per a la implementació de la digitalització i la 
connectivitat

3 ECTS (90h)

M03 – Visualització i anàlisi de processos de producció 3 ECTS (90h)
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3.4. Digitalització de la fabricació en automoció  

Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula d’informàtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els entorns software específic per a l'explicació de les diferents

accions formatives, i amb possibilitat d'impressió de documents, canó amb projecció i internet per al formador; PCs instal·lats en

xarxa i internet amb la capacitat suficient per a executar els entorns software específic que s'utilitzaran les aplicacions de

digitalització per als alumnes.

⎼ Software específic: eina de desenvolupament per a connexió de dispositius i entorns de programació per al disseny, la manipulació i

la visualització en aplicacions d’analítica de dades.

⎼ Dispositius hardware a la disposició dels alumnes: plataforma hardware (i.e. ordinadors de placa única embeguts), amb

connectivitat per al desenvolupament d'aplicacions de digitalització.
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3.5. Robòtica i automatització per a l'automoció

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Electricitat i electrònica / Màquines electromecàniques.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 200 hores presencials equivalents a 8 crèdits. 

Objectiu: Planificar i desenvolupar projectes de robòtica i automatització industrials en l'àmbit de l'automoció.

Mòduls formatius: 

M01 – Robòtica per a l’automoció 2 ECTS (50h)

M02 – Tecnologies de visió artificial 2 ECTS (50h)

M03 – Aplicacions per a l’automatització industrial 2 ECTS (50h)

M04 – Desenvolupament de projectes 2 ECTS (50h)
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Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula de gestió:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de documents, canó amb projecció i Internet per al formador; PCs instal·lats en

xarxa i Internet amb possibilitat d'impressió per als alumnes.

⎼ Software específic: programació off line de robots, modelat i simulació de processos industrials, llibreries de visió per computador.

o Taller de robòtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PCs instal·lats en xarxa i Internet amb la capacitat suficient per a executar comunicacions industrials, equips industrials: PLC, robot,

bus de camp, SCADA, sensors, actuadors pneumàtics (cilindres de doble efecte, electrovàlvules); instal·lació pneumàtica; robots

industrials (robot manipulador, robot col·laboratiu, robot mòbil); webcam.

3.5. Robòtica i automatització per a l'automoció
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3.6. Materials avançats per a vehicles

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Fabricació mecànica / Producció mecànica.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 200 hores presencials equivalents a 8 crèdits. 

Objectiu: Identificar els materials emprats en l'actualitat per a la fabricació de plataformes d'automòbils, així com les noves tendències, 

establir els criteris per a seleccionar els materials adequats per a cada component.

Mòduls formatius: 

M01 – Famílies de materials i característiques principals 2 ECTS (50h)

M02 – Materials metàl·lics per a automoció 2 ECTS (50h)

M03 – Materials polimèrics per a automoció 2 ECTS (50h)

M04 – Materials composts per a automoció 2 ECTS (50h)
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Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula d’informàtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb la capacitat suficient per a executar els dispositius virtuals Android i amb possibilitat d'impressió de

documents, canó amb projecció i Internet per al formador; PCs instal·lats en xarxa i Internet amb la capacitat suficient per a

executar els dispositius virtuals Android i amb possibilitat d'impressió per a l'alumnat; dispositius mòbils a la disposició de

l'alumnat.

⎼ Software específic: CesEduPack per a selecció de materials en el disseny.

3.6. Materials avançats per a vehicles
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3.7. Sistemes de mobilitat urbana

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Informàtica i comunicacions / Desenvolupament.

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 240 hores presencials equivalents a 9 crèdits. 

Objectiu: Dissenyar, planificar i gestionar projectes en l'àmbit dels sistemes intel·ligents de mobilitat urbana.

Mòduls formatius: 

M01 – Disseny d'Infraestructures de mobilitat a les ciutats 3 ECTS (80h)

M02  – Tractament de Dades aplicades a la mobilitat urbana 3 ECTS (80h)

M03 – Definició i gestió de nous serveis de mobilitat urbana 3 ECTS (80h)
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Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula de gestió: 2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lat en xarxa amb possibilitat d'impressió de documents, canó amb projecció i Internet per al formador; PCs instal·lats en

xarxa i Internet amb possibilitat d'impressió per als alumnes; PC instal·lats en xarxa i internet per alumne amb eines de treball

cooperatiu per a projectes a l'aula (post-it) o virtual (Exemple MIRO).

⎼ Software de simulació de mobilitat (software lliure, exemple: SUMO; R; Python) / o llicències segons disponibilitat (AIMSUN; PTV;.).

3.7. Sistemes de mobilitat urbana
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3.8. Vehicles elèctrics

Nivell: Grau (Nivell 4 del CNCP i Nivell 2A-2B del Marc català de qualificacions per a l’educació superior). 

Família / Àrea: Transport i manteniment de vehicles / Electromecànica de vehicles. 

Màxim 30 places de nou ingrés. 

Dedicació: 200 hores presencials equivalents a 8 crèdits. 

Objectiu: Conèixer, instal·lar i reparar components elèctrics i electrònics de vehicles elèctrics, incloent sistemes d'emmagatzematge a

bord d'energia.

Mòduls formatius: 

M01 – Vehicles híbrids i elèctrics. Arquitectures, tecnologies i normatives 2 ECTS (50h)

M02 – Motors de tracció elèctrica i accionaments 2 ECTS (50h)

M03 – Bateries i altres fonts d'Energia. Recàrrega del vehicle elèctric 2 ECTS (50h)

M04 – Connexió elèctrica i electrònic del vehicle elèctric 2 ECTS (50h)
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Adequació i suficiència dels recursos materials:

Espais formatius i equipaments: 

o Aula d’informàtica:  2,4 m2 / participant.

⎼ PC instal·lats en xarxa amb la capacitat suficient per a executar programes de simulació, canó amb projecció i internet per al

formador; PCs instal·lats en xarxa amb la capacitat suficient per a executar programes de simulació per a cada participant.

⎼ Software específic: Simulació de circuits elèctrics/electrònics i simulació gràfica de sistemes de tracció i vehicle elèctric.

o Laboratoris de tecnologia elèctrica/ electrònica: 3 m2 / participant.

⎼ Connexions elèctriques de baixa potència (< 5 kW); bancs de treball de laboratori, equipats amb: instruments i sistemes de mesura

elèctrica i electrònica (oscil·loscopis, fonts d'alimentació, generadors de senyal), petit material elèctric i electrònic per al muntatge i

comprovació de circuits a baixa tensió/potencia: convertidors, controladors, i sensors i mesuradors.

o Laboratoris industrials: 4,5 m2 / participant.

⎼ Connexions elèctriques trifàsiques (P >5 kW); instrumentació de mesura elèctrica i electrònica; bancs i equipaments industrials per

a la mesura i caracterització dels components de la cadena de tracció: estacions de prova de vehicle elèctric, bancs d'assaig elèctric i

mecànic, bancs d'assaig de bateries.

3.8. Vehicles elèctrics




