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IDENTIFICACIÓ DE L’ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de l’es-
pecialitat: 

VEHICLE CONNECTAT: IMPACTE EN LES LÍNIES DE MUNTATGE  

Família Professional: FABRICACIÓ MECÀNICA 

Àrea Professional: PRODUCCIÓ MECÀNICA 

Codi: FMEM15 

Nivell de qualificació 
professional: 

2  

 

Objectiu general 

Aplicar les tecnologies vinculades a la Indústria 4.0, com la Internet de les coses, la Ciberseguretat, 
el Big Data, i la Intel·ligència artificial en les línies de muntatge del vehicle connectat. 

 

Relació de mòduls de formació 

Mòdul 1 Vehicle connectat en el món Internet of Things (IoT)     85 hores 

Mòdul 2 Ciberseguretat, Plataformes, arquitectures de dades i Big Data   
65 hores 

 

Mòdul 3 Intel·ligència artificial (IA) i manteniment predictiu 50 hores 

Modalitats d’impartició 

Presencial 

Mixta 

Durada de la formació 

Durada total en qualsevol modalitat 

d’impartició 
 200 hores 

Mixta Durada total de les tutories presencials: 60 hores 

Requisits d’accés de l’alumnat 

 

Acreditacions/ titula-
cions 

 

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:  

 Titulació acadèmica de Graduat Escolar, E.S.O o equivalent  

 Certificat de professionalitat nivell 1 

 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) 

 Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent 

 Certificat de Professionalitat de nivell 2 

 Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig 

 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat 

 

Experiència professi-
onal 

Experiència mínima d' un any en l’àmbit de la producció industrial. 

  

Altres 

Quant l'aspirant al curs no tingui el nivell acadèmic indicat, seran necessaris 
dos anys d'experiència laboral en l'àmbit del curs. 
 



 

  

 

 

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència 
professional alternativa, demostrarà coneixements i competències 
suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova 
d’accés. 
 

Modalitat mixta 

 

A més de l’indicat amb anterioritat, els alumnes han de tenir les destreses 
suficients per ser usuari de la plataforma virtual en la que es recolza l’acció 
formativa. 

 

Prescripcions de formadors i tutors 

Acreditació reque-
rida 

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 corres-

ponent o altres títols equivalents. 

- Tècnic superior de les famílies professionals: Fabricació mecànica, 

Electricitat i electrònica, Instal·lació i manteniment i Transport i mante-

niment de vehicles. 

- Certificat de Professionalitat de nivell 3 de les famílies professionals: 

Fabricació mecànica, Electricitat i electrònica, Instal·lació i manteni-

ment i Transport i manteniment de vehicles. 

 

 

Experiència professi-
onal mínima reque-

rida 

Experiència mínima d' un any en l'especialitat de la formació. 

 

Competència docent 

Serà necessari disposar de formació metodològica o experiència docent. 
En cas de no disposar d’aquesta experiència o formació, es requerirà que 
disposi d’una experiència professional mínima de 4 anys en les famílies 
professionals Fabricació mecànica, Electricitat i electrònica, Instal·lació i 
manteniment o Transport i manteniment de vehicles. 

Modalitat de mixta 

 

A més de complir amb les prescripcions establertes anteriorment, els tu-
tors-formadors han d’acreditar una formació, de com a mínim 30 hores, o 
experiència, de com a mínim 60 hores, en aquesta modalitat i en la utilit-
zació de les tecnologies de la informació i comunicació. 

 

Justificació de les prescripcions de formadors i tutors 

Les prescripcions indicades s’acreditaran mitjançant original o còpia confrontada de la titulació i/o 
justificació documental corresponent. 

 

Requisits mínims d’espai, instal·lacions i equipaments 

Espais formatius 
Superfície m2   

per 15 
alumnes 

Incremento 
Superfície/alumne 

(Màxim 30 alumnes) 

Aula de gestió   45 m2 2,4 m2/ alumne 

 



 

  

 

 

 

 

 

Espai formatiu Equipament 

Aula de gestió 
- Taula i cadira per al formador/a  

- Taules i cadires per a l'alumnat 

- Material de l’aula 

- Pissarra 

- 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 
de documents, canó amb projecció i Internet per al formador. 

- Connexió Wifi.  

- Placa microcontroladora (mota) tipus Arduino o equivalent per 
a la interacció amb dispositius sensors, de senyal i d’actuació. 

- Placa processadora tipus Rapberry o equivalent sobre la que 
s’allotjaran el sistema operatiu i el software de programació, 
capaç d’interactuar amb la microcontroladora seleccionada i 
amb entorns en xarxa amb capacitat de procés, 
emmagatzematge i memòria en concordança amb l’abast de 
les pràctiques. 

- Dispositius de sensòrica, senyal i actuació en concordança 
amb les practiques. 

 

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

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

mateixos.  

En el cas, de que augment el nombre d’alumnes, fins un màxim de 30, la superfície de les aules s’in-

crementarà proporcionalment (Segons s’indica a la taula en el relatiu a m2/alumne) i l’equipament es-

tarà en consonància amb dit augment. Els altres espais formatius i instal·lacions tindran la superfície i 

els equipaments necessaris que ofereixin cobertura suficient per impartir la formació amb qualitat.    

No s’ha d’interpretar que els diversos espais formatius identificats hagin de diferenciar-se necessària-

ment mitjançant tancaments.  

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

responent i respondran a mesures d’accessibilitat i seguretat dels participants. 

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

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

 

Aula virtual 

Si s’empra l’aula virtual, han de complir-se les següents indicacions.   

 

 Característiques 

- La impartició de la formació mitjançant aula virtual s'ha d'estructurar i organitzar de forma que 
es garanteixi en tot moment que existeix 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 cada acció formativa desenvolupada a través d'aquest medi, les persones 
participants en l'aula, així com les dates i temps de connexió. 



 

  

 

 

 Altres especificacions 

- Tecnologies i equips 

 Qualsevol dispositiu amb conexió a Internet 

 Navegadors actualitzats 

 Plataforma moddle amb sistema integrat de videoconferencia 

 

Si l’especialitat s’imparteix en modalitat mixta, per realitzar la part presencial de la formació, s’utilitzaran 
els espais formatius i equipaments necessaris indicats anteriorment.  

Per impartir la formació en modalitat mixta, s’ha de disposar del següent equipament.   
 
Plataforma de teleformació:  

La plataforma de teleformació que s’utilitzi per impartir accions formatives, haurà d’allotjar el material virtual 

d’aprenentatge corresponent, posseir capacitat suficient per desenvolupar el procés d’aprenentatge i 

gestionar i garantir la formació de l’alumnat, permetent la interactivitat i el treball cooperatiu, i reunir els 

següents requisits tècnics d’infraestructura, software i serveis: 

 Infraestructura 

- Tenir un rendiment, entès com número d’alumnes que suporti la plataforma, velocitat de resposta 

del servidor als usuaris, i temps de carrega de les pàgines web o de descarrega d’arxius, que 

permeti: 

a) Suportar un número d’alumnes equivalent al número total d’alumnes en les accions formatives 

de formació professional per l’ocupació que estigui impartint el centre o entitat de formació, 

garantint un allotjament mínim igual al total de l’alumnat de dites accions, considerant que el 

número màxim d’alumnes per tutor és de 80 i un número d’usuaris concurrents del 40% 

d’aquests alumnat.  

b) Disposar de la capacitat de transferència necessària perquè no es produeixin efecte retardar en 

la comunicació audiovisual en temps real, havent de tenir el servidor en el que s’allotja la 

plataforma un ample de banda mínim de 300 Mbs, suficient en baixada i pujada.  

- Estar en funcionament 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. 

  

 Software: 

- Compatibilitat amb el estàndard SCORM i paquets de continguts IMS. 

- Nivells d’accessibilitat i interactivitat amb els continguts disponibles mitjançant tecnologies web, 

que com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 de la Norma UNE 139803:2012 o posteriors 

actualitzacions, segons l’estipulat al capítol III del Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre. 

- El servidor de la plataforma de teleformació ha de complir amb els requisits establerts a la Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets 

Digitals, pel que el responsable de dita plataforma ha d’identificar la localització física del 

servidor i el compliment de l’establert sobre transferències internacionals de dades als articles 40 

a 43 de la citada Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, així com, en el que resulti d’aplicació, 

en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i la 

lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE. 

- Compatibilitat tecnològica i possibilitats d’integració amb qualsevol sistema operatiu, base de 

dades, navegador d’Internet dels més usuals o servidor web, havent de ser possible utilitzar les 

funcions de la plataforma com complements (plug-in) i visualitzadors compatibles. Si es 

requereix la instal·lacions d’algun suport per funcionalitats avançades, la plataforma ha de 

facilitar l’accés al mateix sense cost.  

- Disponibilitat del servei web de seguiment (operatiu i en funcionament) de les accions formatives 

impartides, conforme al model de dades i protocol de transmissió establerts en l’annex V de 

l’Ordre TMS/369/2019, de 28 de març.  

  



 

  

 

 

 Serveis i suport 

- Sustentar el material virtual d’aprenentatge de l’especialitat formativa que a través d’ella 

s’imparteixi.  

- Disponibilitat d’un servei d’atenció a usuaris que doni suport tècnic i mantingui la infraestructura 

tecnològics i que, de forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i 

incidències tècniques de l’alumnat. Les formes d’establir contacte amb aquest servei, que seran 

mitjançant telèfon i missatgeria electrònica, han d’estar disponibles per l’alumnat des de l’inici 

fins al finalitzar l’acció formativa, mantenint un horari de funcionament de mati tarda i un temps 

de demora en la resposta no superior a 48 hores laborables.  

- Personalització amb la imatge institucional de l’administració laboral corresponent, amb les 

pautes d’imatge corporativa que s’estableixin.  

  

Amb l’objecte de gestionar, administrar, organitzar, dissenyar, impartir i avaluar accions formatives a través 

d’Internet, la plataforma de teleformació integrarà les eines i recursos necessaris a tal fi, disposant, 

específicament d’eines de:  

- Comunicació, que permetin que cada alumne pugui interaccionar a través del navegador amb el 

tutor-formador, el sistema i la resta d’alumnes. Aquesta comunicació electrònica ha de portar-se 

a terme mitjançant eines de comunicació síncrones (aula virtual, xat, pissarra electrònica) i 

asíncrones (correu electrònic, fòrum, calendari, tauló d’anuncis, avisos). Serà obligatori que cada 

acció formativa en modalitat de teleformació disposi, com a mínim d’un servei de missatgeria, un 

fòrum i xat.  

- Col·laboració, que permeti tant el treball cooperatiu entre els membres d’un grup, com la gestió 

de grups. Mitjançant les eines ha de ser possible realitzar operacions d’alta, modificació o 

esborrament de grups d’alumnes, així com la creació d’ “escenaris virtuals” pel treball cooperatiu 

dels membres d’un grup (directoris o “carpetes” per l’intercanvi d’arxius, eines per la publicació 

dels continguts, i fòrums o xats privats pels membres de cada grup).  

- Administració, que permeti la gestió d’usuaris (altes, modificacions, esborrat, gestió de la llista de 

classe, definició, assignació i gestió de permisos, perfils i rols, autentificació i assignació de 

nivells de seguretat) i la gestió d’accions formatives.  

- Gestió de continguts, que possibiliten l’emmagatzematge i la gestió d’arxius (visualitzar arxius, 

organitzar-los en carpetes – directoris- i subcarpetes, copiar, enganxar, eliminar, comprimir, 

descarregar o carregar arxius), la publicació organitzada i selectiva dels continguts de dits arxius 

i la creació de continguts.  

- Avaluació i control de progrés de l’alumnat, que permeti la creació, edició i realització de proves 

d’avaluació i autoavaluació i de les activitats i treballs avaluables, la seva autocorrecció o 

correcció (amb retroalimentació), la seva qualificació, assignació de puntuacions i la ponderació 

de les mateixes, el registre personalitzar i la publicació de qualificacions, la visualització 

d’informació estadística sobre els resultats i el progrés de cada alumne i l’obtenció d’informes de 

seguiment.   

 



 

  

 

 

Material virtual d’aprenentatge: 

El material virtual d’aprenentatge per l’alumnat mitjançant el que s’imparteixi la formació es concre-

tarà en el curs complert en format multimèdia (que mantingui una estructura i funcionalitat homogè-

nia), havent d’ajustar-se a tots els elements de la programació (objectius i resultats d’aprenentatge) 

d’aquest programa formatiu que figura en el Catàleg d’Especialitats Formatives i contingut el qual, 

compleixi aquests requisits:  

- Com a mínim, ser l’establert en el citat programa formatiu del Catàleg d’Especialitats Formatives.  

- Referit tant als objectius com als coneixements/capacitats cognitives i pràctiques, i habilitats de 

gestió, personals i socials, de manera que en el seu conjunt permetin aconseguir les resultats 

d’aprenentatge previstos.  

- Organitzar-se a través d’índex, mapes, taules de continguts, esquemes, epígrafs o titulars de 

fàcil discriminació i seqüenciar-se pedagògicament de tal manera que permetin la seva com-

prensió i retenció.  

- No ser merament informatiu, promovent la seva aplicació pràctica a través d’activitats d’apre-

nentatge (autoavaluables o valorades pel tutor-formador) rellevants per l’adquisició de compe-

tències, que serveixi per verificar el progrés de l’aprenentatge de l’alumnat, fer un seguiment de 

les seves dificultats d’aprenentatge i donar el suport adequat. 

- No ser exclusivament textuals, incloent recursos variats (necessaris i rellevants), tant estàtics 

com interactius (imatges, gràfics, àudio, vídeo, animacions, enllaços, simulacions, articles, fò-

rums, xat, etc) de forma periòdica.  

- Poder ser ampliats o complementats mitjançant diferents recursos addicionals als que l’alumnat 

pugui accedir i consultar a voluntat.  

- Donar lloc a resums o síntesi i a glossaris que identifiquin i defineixin els termes o vocabulari 

bàsic, rellevant o claus per la comprensió dels aprenentatges.  

- Avaluar l’adquisició durant i a la finalització de l’acció formativa a través d’activitats d’avaluació 

(exercicis, preguntes, treballs, problemes, cassos, proves, etc.), que permetin mesurar el rendi-

ment o desenvolupament de l’alumnat.  

Ocupacions i llocs de treball relacionats 

 

- 82011044 Muntadors - ajustadors d'elements mecànics, en cadena de muntatge d'automo-
ció  

- 82011055 Muntadors - ajustadors de grups mecànics i motors en automoció 
- 82021074 Muntadors d'elements elèctrics de vehicles, en general 
- 82021124 Verificadors d'ajustaments en el muntatge d'elements elèctrics en sèrie 
- 82091116 Muntadors de línies d'acoblament d'automoció 
- 31391094 Programadors - controladors de robots industrials 
- 31241027 Tècnics en manteniment electrònic 
- 31231015 Tècnics en manteniment d'equips elèctrics  
- 31261014 Tècnics en manteniment d'equips electromecànics 
- 31261069 Tècnics en mecànica d'automoció 
- 27291012 Especialistes en bases de dades i xarxes informàtiques no classificats en altres 

epígrafs 

 

 

 

 



 

  

 

 

Requisits oficials de les entitats o centres de formació  

Estar inscrit en el Registre d’entitats de formació (Serveis Públics d’Ocupació). 

 

Centres mòbils 

És possible impartir aquesta especialitat en centre mòbil.  

 

 



 

  

 

 

DESENVOLUPAMENT MODULAR 

MÒDUL DE FORMACIÓ 1: VEHICLE CONNECTAT EN EL MÓN INTERNET OF THINGS 
(IOT) 

 
OBJECTIU 
 

Monitoritzar les dades en una plataforma Internet of Things (IoT) en temps real i en tots els 

processos implicats en la fabricació de vehicles connectats. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 85 hores 

 

Mixta: Durada de les tutories presencials: 20 hores 

 
 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Identificació de les tecnologies, funcionalitats i aplicacions utilitzades en el vehicle con-

nectat. 

- Contextualització de la digitalització i la conversió de les dades en coneixe-

ment. 

- Indústria 4.0, la 4a revolució industrial. 

- Tendències de futur en la Indústria 5.0. 

- Anàlisi del sector de l’automoció i impacte del vehicle connectat. 

 Establiment de comunicacions entre dispositius ciber-físics i plataformes IoT per l’envi-

ament remot de dades en temps real. 

- Identificació dels sensors ciber-físics i del procés de captura de les dades. 

- Tipus de sensors en funció de la solució proposada. 

- Classificació dels actuadors en el sector Industrial. 

- Conceptes i paràmetres de l’adquisició dels senyals. 

 Monitorització dels processos de captació i emmagatzemament de les dades. 

- Definició, capacitats i abast del Internet de les Coses (IoT). 

- Arquitectures de la IoT implicades en la captura, emmagatzematge i processat 

de la informació en temps real -Edge Analytics-. 

- Anàlisi dels sistemes de comunicació en una infraestructura digital en funció 

de les necessitats de l’entorn: Sistemes sense-fils de curt abast, de llarg abast 

i comunicacions cablejades. 

- Protocols: TCP/UDP, MQTT, COAP, AMQP... 

 Establiment de comunicacions entre les diferents unitats de control i els components 

en un vehicle connectat. 

- Identificació dels protocols de comunicació més utilitzats. 

- Determinació de les eines de diagnosi i la seva relació amb els bussos de co-

municacions. 

- Anàlisi de les comunicacions externes d’un vehicle connectat: V2V, V2P, V2I, 

V2C. 

 

  



 

  

 

 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Assimilació de la importància de les transformacions tecnològiques i el seu impacte en 

la societat. 

 Interès per  la transformació de les dades en informació de valor. 

 Precisió en la utilització d'una plataforma IoT per controlar les dades en temps real. 

 Reflexió sobre la utilització de les diferents tecnologies implicades en els àmbits de la 

IoT i del vehicle connectat. 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

 Establiment de comunicacions entre les diferents unitats de control i els compo-

nents en un vehicle connectat. 

- Identificació dels protocols de comunicació més utilitzats. 

- Determinació de les eines de diagnosi i la seva relació amb els bussos de 

comunicacions. 

- Anàlisi de les comunicacions externes d’un vehicle connectat: V2V, V2P, V2I, 

V2C. 
 

 

 
OBJECTIU 

 

Aplicar solucions criptogràfiques segures generant valor afegit amb el tractament de les dades. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 65 hores 

 

Mixta: Durada de les tutories presencials: 15 hores 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Definició dels riscos de ciberseguretat del vehicle connectat. 

- Identificació de superfícies d’atac en el vehicle connectat. 

- Recopilació de vulnerabilitats conegudes en llibreries de codi, sistemes, aplicacions 

o dispositius existents. 

- Conceptualització de les amenaces i avaluació dels riscos de seguretat. 

 

 Aplicació de les solucions criptogràfiques en funció dels nous models de seguretat en 

entorns hiper-connectats. 

- Identificació dels sistemes connectats d’un vehicle i de les infraestructures a les que 

està connectat. 

- Anàlisi dels tipus de ciberatacs coneguts i de les vulnerabilitats implicades. 

- Identificació d’efectes en cascada.  

- Anàlisi de solucions criptogràfiques en resposta a ciberatacs. 

 

 Aplicació de polítiques i bones practiques de ciberseguretat en el disseny i desenvolupament 

de nous sistemes, aplicacions i dispositius connectats.                            

- Conceptualització de la ciberseguretat des del disseny. 
- Identificació de polítiques de ciberseguretat aplicables al vehicle connectat. 
- Explicació de bones pràctiques de desenvolupament segur en el cicle de vida del 

software. 

MÒDUL DE FORMACIÓ 2: CIBERSEGURETAT, PLATAFORMES, ARQUITECTURES DE DA-
DES I BIG DATA 



 

  

 

 

 

 Definició de mesures de ciberseguretat adequades per protegir els sistemes, aplicacions o 

dispositius connectats envers certes amenaces.                                                               

- Tipus de mecanismes de seguretat basats en algoritmes criptogràfics. 

- Coneixement de sistemes de seguretat basats en regles i intel·ligència artificial. 

- Sistemes de detecció d’amenaces. 

 

 Aplicació d’estàndards de ciberseguretat adequats en l’entorn del vehicle connectat.    

- Estàndards de seguretat de la informació. 

- Estàndards de ciberseguretat industrial. 

- Estàndards de ciberseguretat de dispositius electrònics. 

 

 Interpretació de diferents tecnologies i arquitectures de dades en base a la necessitat o 

problemàtica a solucionar. 

- Dades estructurades. 

- Dades semi estructurades. 

- Dades no estructurades. 

 

 Identificació dels diferents fluxos de dades en una plataforma de dades:                    

- Captura 

- Comunicació 

- Processat 

- Emmagatzematge 

- Visualització 

 Identificació de la implementació de diferents tecnologies i arquitectures de dades en base 

a la necessitat o problemàtica a solucionar:                                                                    

- Tecnologies per la definició de repositoris de dades. 

- Tecnologies pel processat de la informació. 

- Tecnologies per la visualització de les dades. 

- Arquitectures de dades. 

- Proveïdors de serveis. 

 

 Coneixement i interpretació de les dades i el seu valor estratègic:                                                    

- Creació. 

- Processat. 

- Emmagatzematge. 

- Ús. 

- Publicació. 

- Arxivat. 

- Eliminació. 

 

 Anàlisi dels requeriments Big Data per a l’aplicació de les tecnologies i protocols més ade-

quats segons les necessitats:                                                                                          

- Open Source. 

- Propietàries. 

- Híbrides. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

 Assimilació de la importància que te la ciberseguretat en entorns híper-connectats amb 
un impacte directe en la societat. 

 Implicació en l’aplicació de la ciberseguretat des del disseny en infraestructures, 
sistemes, dispositius o aplicacions. 

 Coordinació amb la resta d’equip per abordar les diferents tasques que permeten 
mantenir una infraestructura i/o un producte digital, tenint en compte aspectes de la 
Ciberseguretat o les Arquitectures Software. 

 Assimilació de les noves tecnologies i tendències en els sectors de les plataformes de 
dades. 



 

  

 

 

 Implicació en la utilització d’eines per realitzar el tractament, processament i captura 
de les dades. 

 Sensibilització de la importància de les etapes del cicle de vida de les dades. 

 Esperit crític en la interpretació i tractament de grans volums de dades. 

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

 Aplicació de les solucions criptogràfiques en funció dels nous models de seguretat en 

entorns hiper-connectats. 

- Identificació dels sistemes connectats d’un vehicle i de les infraestructures a les que 

està connectat. 

- Anàlisi dels tipus de ciberatacs coneguts i de les vulnerabilitats implicades. 

- Identificació d’efectes en cascada.   

- Anàlisi de solucions criptogràfiques en resposta a ciberatacs. 

 

 Aplicació d’estàndards de ciberseguretat adequats en l’entorn del vehicle connectat.    

- Estàndards de seguretat de la informació. 

- Estàndards de ciberseguretat industrial. 

- Estàndards de ciberseguretat de dispositius electrònics. 

 

    
 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) I MANTENIMENT PREDICTIU 

 

OBJECTIU 
 

Aplicar la Intel·ligència Artificial i l’Aprenentatge Automàtic per al processament de les dades i 

l’extracció d’informació de valor amb l’objectiu de detectar anomalies i proposar un Manteni-

ment Predictiu. 

 

DURADA EN QUALSEVOL MODALITAT D’IMPARTICIÓ: 50 hores 

 

Mixta: Durada de les tutories presencials: 25 hores 

  

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

 Programació amb el llenguatge Python per processar dades i donar solució a problemes 

propis del tractament massiu de dades generant informació de valor.                                 

- Eines i recursos disponibles. 

- El processament de dades. 

- Visualització de la informació. 

 

 Exploració de les possibilitats de la Intel·ligència Artificial  (IA).                                               

- Potencialitats en funció del tipus d’IA i les seves potencialitats. 

- Metodologies i subfamílies segons problemàtiques. 

 

 Exploració de les possibilitats de la l’Aprenentatge Automàtic                                         

- Algoritmes data-driven. 

- Models Intel·ligents. 

 

 



 

  

 

 

 

 Aplicació de metodologies pròpies de l’Aprenentatge Automàtic pel desenvolupament 

de models predictius.                                                                                                                   

- Detecció d’Anomalies. 

- Manteniment Predictiu. 

 

 Aplicació del Manteniment Predictiu i de les capacitats estratègiques que proporciona 

al sector del vehicle connectat.                                                                                       

o Manteniment prescriptiu.. 

o Avantatges e inconvenients 
 

Habilitats de gestió, personals i socials 

- Assimilació dels avantatges de la programació en l’anàlisi de les dades. 
- Esperit crític d’anàlisi  i resolució de problemes. 

- Conscienciació de les capacitats de la Intel·ligència Artificial i l’Aprenentatge Automàtic 

per processar la informació i definir models intel·ligents. 

- Disposició a la utilització de metodologies estandaritzades per al seguiment de 

projectes d’anàlisi de dades.  

 

Resultats que obligatòriament han d’adquirir-se en presencial  

 Programació amb el llenguatge Python per processar dades i donar solució a 

problemes propis del tractament massiu de dades generant informació de valor.                                 

- Eines i recursos disponibles. 

- El processament de dades. 

- Visualització de la informació. 

                               
 Aplicació de metodologies pròpies de l’Aprenentatge Automàtic pel 

desenvolupament de models predictius.                                                                                                                   

- Detecció d’Anomalies 

- Manteniment Predictiu. 

 

 Aplicació del Manteniment Predictiu i de les capacitats estratègiques que 

proporciona al sector del vehicle connectat.                                                                                       

- Manteniment prescriptiu. 

- Avantatges e inconvenients. 
 
 

 

 

AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE EN L’ACCIÓ FORMATIVA 
 

 L’avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i continua, durant 

el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.  

 Pot incloure’s una avaluació inicial i de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de 

l’alumnat.  

 L’avaluació es portarà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per compro-

var els diversos resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa de la mateixa.  

 Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del seu corresponent sistema de correcció i pun-

tuació en el que s’expliciti, de forma clara i inequívoca, els criteris de mesura per avaluar els 

resultats assolits pels alumnes.   

 La puntuació final assolida s’expressarà en termes d’Apte/No apte.  

 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 


