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IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de 

l’especialitat:  

 

ROBÒTICA I AUTOMATITZACIÓ PER A L’AUTOMOCIÓ 

 

Família Professional:  ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 

Àrea Professional:  MÀQUINES ELECTROMECÀNIQUES 

Codi:  ELEM07 

Nivell de qualificació 

professional:  
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Objectiu general  

 

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

 

Relació de mòduls de formació 

 

Mòdul 1  Robòtica per a l’automoció 50 hores  

Mòdul 2  Tecnologies de visió artificial  50 hores  

Mòdul 3  Aplicacions per a l’automatització industrial 50 hores  

Mòdul 4 Desenvolupament de projectes  50 hores  

  

Modalitats d'impartició 

  

Presencial  

  
Durada de la formació  

  
 Durada 200 hores  

 

Requisits d'accés de l'alumnat  

 

Acreditacions/ 

titulacions  

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Títol de Grau Universitari o equivalents en: Enginyeria Electrònica 

Industrial i Automàtica, Enginyeria en Electricitat, Enginyeria Mecànica, 

Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, 

Enginyeria de l’Automoció. 

- Títol de Postgrau (Màster Universitari) o equivalent 

- Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família 

professional: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment. 

- Certificat de professionalitat de nivell 3 de les famílies professionals 

d'Electricitat i Electrònica, Fabricació Mecànica i/o Instal·lació i 

Manteniment. 

FMEE Disseny de productes de fabricació mecànica 

FMEM Gestió de la producció en fabricació mecànica 

IMAQ Planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del 

muntatge de maquinària, equip industrial i línies automatitzades de 

producció. 
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ELEM Desenvolupament de projectes de sistemes d’automatització 

industrial. 

- Gestió i supervisió del muntatge i manteniment de sistemes 

d'automatització industrial. 

Experiència 

professional  

Experiència professional mínima de tres anys en la temàtica impartida, 

sobretot en tecnologies i processos industrials de fabricació. 

Altres   Per a accedir a aquest programa de formació és recomanable disposar d'uns 

coneixements informàtics i habilitats prèvies com: 

- Domini d'eines d'ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa. 

- Coneixements bàsics de programació i de bases de dades 

relacionals. 

 

 

Prescripcions de formadors i tutors 

 

Acreditació 

requerida  

Complir com a mínim algun dels següents requisits:  

- Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el Títol de Grau corresponent o altres 

títols equivalents.  

- Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau 

corresponent o altres títols equivalents. 

Experiència 

professional 

mínima requerida 

Experiència professional mínima de 3 anys, en l’àmbit de les temàtiques 

impartides en la formació.  

Competència 

docent  

Experiència docent acreditable d'almenys 60 hores en modalitat presencial. 

  

Requisits mínims d'espais, instal·lacions i equipaments 

  

Espais formatius  

Superfície m2   

per a 15 

participants 

Increment 

Superfície/ participant  

(Màxim 30 alumnes ) 

Aula de gestió 45 m2  2,4 m2 / alumne 

Taller de robòtica 45 m2 2,4 m2 / alumne 

   

 

Espai Formatiu   Equipament  

  - Taula i cadira per al formador. 

 - Taules i cadires per a l’alumnat. 

 - Material d’aula. 

 - Pissarra. 

Aula de gestió - 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 per a l'aprenentatge de cada acció formativa: 

o Programació off line de robots. 

o Modelatge i simulació de processos industrials. 

o Llibreries de visió per computador. 

 - PCs instal·lats en xarxa i Internet amb la capacitat suficient per 

executar comunicacions industrials. 
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Taller de robòtica - 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 

 

 

La superfície dels espais i instal·lacions estaran en funció de la seva tipologia i del nombre d’alumnes. 

Tindran com a mínim els metres quadrats que s'indiquen per a 15 alumnes i l'equipament suficient per a 

aquests.  

En el cas que augmenti el nombre d’alumnes, fins a un màxim de 30, la superfície de les aules 

s'incrementarà proporcionalment (segons s'indica en la taula quant a m²/alumne) i l'equipament estarà 

d'acord amb aquest augment.  

No ha d'interpretar-se que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se necessàriament 

mitjançant tancaments.  

Les instal·lacions i equipaments hauran de complir amb la normativa industrial i higiènic-sanitària 

corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat i seguretat dels alumnes. 

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat es realitzaran les adaptacions i els 

ajustaments raonables per a assegurar la seva participació en condicions d'igualtat. 

 

Aula virtual 

 Característiques 

- La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de 

manera que es garanteixi en tot moment que existeixi connectivitat sincronitzada entre 

les persones formadores i l'alumnat participant, així com bidireccionalitat en les 

comunicacions. 

- S'haurà de comptar amb un registre de connexions generat per l'aplicació de l'aula 

virtual en què s'identifiqui, per a cada acció formativa desenvolupada a través d'aquest 

mitjà, les persones participants a l'aula, així com les seves dates i temps de connexió. 

 Altres especificacions 

 

 

Tecnologia 

i equips 

- Plataforma d'aprenentatge que permeti la connexió síncrona de 

docents i alumnes, amb sistema incorporat d'àudio, vídeo i 

possibilitat de compartir arxius, la pròpia pantalla o altres 

aplicacions tant pel docent com per els/les alumnes, amb registre 

dels temps de connectivitat. 

 

Ocupacions i llocs de treball relacionats  

- 3139 Tècnics en control de processos no classificats sota altres epígrafs. 

- 7322 Treballadors de la fabricació d'eines, mecànic-ajustadors, modelistes, matricers i afins. 

- 243 Enginyers (excepte enginyers agrònoms, de muntanyes, elèctrics, electrònics i TIC). 

- 244 Enginyers elèctrics, electrònics i de telecomunicacions. 

- 7521 Mecànics i reparadors d’equips elèctrics. 

 

  

Requisits oficials de les entitats o centres de formació 

  

Estar inscrit en el Registre d'entitats de formació (Serveis Públics d'Ocupació) 
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DESENVOLUPAMENT MODULAR  

  

MÒDUL DE FORMACIÓ 1:  ROBÒTICA PER A L’AUTOMOCIÓ 

  

OBJECTIU  

  

Dissenyar i desenvolupar sistemes robotitzats complexos en l'àmbit de la indústria de 

l'automoció, amb robots tradicionals i robots emergents, enfocant aquestes aplicacions a l'àmbit 

de la indústria de l'automoció. 

 

DURADA: 50 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

  

● Identificació dels robots industrials aplicables a la indústria de l'automoció. 

- Enumeració de la terminologia i notació robòtica industrial. 

- Classificació de les característiques dels diferents tipus de robots en la indústria 

de l'automoció. 

- Selecció dels factors rellevants d'un procés de fabricació en l'automoció 

susceptible de ser robotitzat. 

- Anàlisi dels criteris de selecció i dels evolutius en els processos robotitzats. 

● Planificació dels components necessaris per a la robotització parcial o total d'un procés 

de fabricació. 

- Aplicació de les metodologies de programació més adequades. 

- Programació de simulacions complexes orientades a esdeveniments en 

l'automoció. 

- Disseny i codificació de sistemes robotitzats complexos en l'àmbit de la indústria 

de l'automoció. 

- Execució d'aplicacions robotitzades multinivell. 

- Desenvolupament d'aplicacions de robòtica col·laborativa multinivell i mòbil. 

● Aplicació de metodologies d'avaluació. 

- Classificació de criteris d'oportunitat. 

- Avaluació econòmica de costos. 

● Elaboració de la documentació tècnica referent a la robotització de processos industrials 

en l'automoció. 

- Identificació de les característiques i formats. 

- Ús de la terminologia. 

- Emplenament d'un cas pràctic de robotització d'un procés industrial per a 

l'automoció. 
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Habilitats de gestió, personals i socials   

● Esperit crític per a identificar els factors més rellevants per a la robotització d'un procés 

de fabricació. 

● Col·laboració professional i habilitats de coordinació i planificació de projectes d'èxit en 

l'àmbit de la robotització industrial. 

● Disposició per a aplicar metodologies d'avaluació als sistemes robotitzats dissenyats. 

● Rigor en la redacció d'informació tècnica. 

 

  

MÒDUL DE FORMACIÓ 2:  TECNOLOGIES DE VISIÓ ARTIFICIAL 

  

OBJECTIU  

 

Aplicar metodologies i tecnologies de visió artificial i visió per computador a casos pràctics, 

especialment en sectors de producció automatitzada, inspecció i mesura“in-line”, així com el 

de l'automoció en tots els seus nivells. 

  

DURADA: 50 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació de les tecnologies aplicables a la robòtica i automatització en l'automoció. 

- Enumeració dels diferents sensors òptics per a cada tipus o classe d'aplicació. 

- Distinció dels diferents tipus d'òptiques (pinhole, telephoto, wide angle, fisheye, 

telecentric). 

- Descripció dels diferents tipus de cambres (matricial, lineal, event-cameras, ToF, 

LightField). 

- Classificació dels sistemes d’il·luminació artificial per tipus d'aplicació o regruix de 

característiques. 

- Comparació de la il·luminació puntual, coaxial, estructurada, difusa, lineal i 

retroil·luminació. 

 Anàlisi dels diferents mètodes i tècniques de processament d'imatge amb els diferents 

requeriments i/o objectius a aconseguir. 

- Identificació de la jerarquia de transformacions, des d'euclidianes a projectives 

passant per afins i similituds. 

- Distinció de les diferents tècniques de transformació d'imatges i detecció de 

característiques amb els objectius a aconseguir. 

- Anàlisi de la relació entre l'escena 3D i la formació d'imatge. 
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- Interpretació de la robustesa i fiabilitat de la detecció relacionada amb l'estimació 

de transformacions planes o tridimensionals. 

- Obtenció de característiques per a la identificació de punts. 

 Disseny d'algorismes tenint en compte diversos aspectes: matemàtics, el rendiment 

computacional, així com la precisió. 

- Correlació de l'aparició de soroll i “outliers” amb la bondat de les estimacions de 

transformacions. 

- Desenvolupament d'algorismes tenint en compte el concepte de volum i 

tridimensionalitat en aplicacions pràctiques. 

- Disseny pràctic d'explotació d'aspectes mètrics combinats amb característiques 

de la imatge com la textura i el color o nivell de gris. 

Habilitats de gestió, personals i socials   

● Predisposició per a detectar els factors rellevants d'un problema d'inspecció. 

● Col·laboració professional i habilitats de coordinació per a la fabricació 

assistida/automatitzada mitjançant les tècniques de visió artificial i robòtica. 

● Autonomia en la presa decisions i planificació de recursos per al disseny de sistemes de 

visió artificial complets, incloent eines de programació pròpies i aprofitament d'eines 

existents. 

● Col·laboració professional i habilitats de coordinació per a dissenyar algorismes amb equips 

humans interdisciplinaris. 

● Interès pel treball en grup, especialment amb la resta d'actors en robòtica i automatització. 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3:  APLICACIONS PER A L’AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 

 

OBJECTIU  

 

Dissenyar i desenvolupar tecnologies i aplicacions d'automatització industrial, en la relació 

entre el controlador lògic programable com a gestor principal amb màquines, robots, processos 

i sistemes, enfocant aquestes aplicacions a l'àmbit de la indústria de l'automoció.  

  

 DURADA: 50 hores  

 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació de les tecnologies de detecció. 

- Descripció dels principals detectors i actuadors industrials i controladors lògics 

programables que s'apliquen en la indústria de l'automoció. 

- Distinció d'actuadors, preactuadors i autòmats programables. 

- Anàlisi dels factors rellevants d'un procés de fabricació susceptible de ser 

automatitzat. 
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 Planificació, disseny i programació de manera autònoma dels components necessaris per 

a l'automatització parcial o total d'un procés de fabricació. 

- Disseny i desenvolupament d'automatismes de control per a processos industrials 

de fabricació de vehicles. 

- Desenvolupament d'aplicacions seqüencials concurrents.  

- Aplicació de tècniques d'automatització. 

 Aplicació de metodologies d'avaluació. 

- Identificació de la terminologia i notació dels mètodes de control de 

l'automatització. 

- Utilització de mètodes de control d'automatització. 

- Disseny de mètodes d'avaluació de processos robotitzats. 

 Elaboració de la documentació tècnica referent al control i a l'automatització de processos 

industrials. 

- Identificació de documentació tècnica. 

- Emplenament de models relatius a la robotització en l'automoció. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Valoració dels avantatges i inconvenients de les diferents tecnologies de detecció. 

● Col·laboració professional i habilitats de coordinació amb l'equip per a planificar projectes 

d'èxit en l'àmbit de la robotització industrial. 

● Esperit crític per a l'anàlisi dels factors rellevants d'un procés de fabricació susceptible de 

ser automatitzat. 

● Implicació en el projecte per a fer treballs de disseny de manera autònoma dels components 

necessaris per a l'automatització parcial o total d'un procés de fabricació. 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 4:  MATERIALS COMPOSTOS PER A L’AUTOMOCIÓ 

 

OBJECTIU  

 

Aplicar els coneixements i habilitats adquirits en els mòduls previs per a la confecció de 

projectes acadèmics innovadors relacionats amb la millora de l'eficiència de sistemes 

productius en automoció.  

  

 DURADA: 50 hores  

 

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació dels participants i el seu rol en un projecte industrial. 

- Descripció de la relació entre client, proveïdors i integrador. 

- Comprensió del context d'ús del projecte. 

 Descripció de la relació de les diferents tecnologies de manera sinèrgica per a un projecte 

en particular. 
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- Selecció de robot industrial. 

- Disseny dels sistemes de percepció. 

- Planificació del control perifèric d'estació/cèl·lula. 

 Utilització de la simulació en projectes. 

- Descripció del modelatge 

- Distinció de les eines de simulació 3D en el mercat actual. 

- Anàlisi del rendiment de sistemes productius. 

- Validació virtual i real. 

 Adquisició de bones pràctiques. 

- Desenvolupament d'aplicacions innovadores. 

- Planificació i execució de projectes en entorns segurs (béns materials i humans). 

- Disseny de projecte escalables. 

- Avaluació de les consideracions mediambientals i de sostenibilitat. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Reflexió sobre els factors rellevants d'un problema de naturalesa professional. 

● Implicació en el treball autònom dels components d'un projecte de robòtica i automatització 

per a l'automoció. 

● Coordinació i implicació en el treball d'equip multidisciplinari per a planificar projectes d'èxit 

en l'àmbit de la robotització projectes. 

● Predisposició a l'aportació de valor en l'àmbit social. 

● Interès per integrar les habilitats pròpies en equip multidisciplinari. 

 

 

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE EN L'ACCIÓ FORMATIVA 

• L'avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i 

contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.  

• Pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per a detectar el nivell de partida 

de l'alumnat.  

• L'avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adients per a 

comprovar els diferents resultats d'aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa 

d'aquesta.  

• Cada instrument d'avaluació s'acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció 

i puntuació en el qual s'expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per 

a avaluar els resultats aconseguits pels participants.  

• La puntuació final aconseguida s'expressarà en termes d'Apte/ No Apte. 

 

 


