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IDENTIFICACIÓ DE L'ESPECIALITAT I PARÀMETRES DEL CONTEXT FORMATIU 

Denominació de 

l’especialitat:  

 

DIGITALITZACIÓ DE LA FABRICACIÓ EN AUTOMOCIÓ 

 

Família Professional:  FABRICACIÓ MECÀNICA 

Àrea Professional:  PRODUCCIÓ MECÀNICA 

Codi:  FMEM16 

Nivell de qualificació 

professional:  
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Objectiu general  

 

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

 

Relació de mòduls de formació 

 

Mòdul 1  Introducció a la Smart Factory 60 hores  

Mòdul 2  
Fonaments per a la implementació de la digitalització i 

connectivitat  
90 hores  

Mòdul 3  Visualització i anàlisi de processos de producció  90 hores  

  

Modalitats d'impartició 

  

Presencial  

  
Durada de la formació  

  
 Durada  240 hores  

 

 

Requisits d'accés de l'alumnat  

 

Acreditacions/ 

titulacions  

Complir com a mínim algun dels següents requisits: 

- Títol de Grau Universitari o equivalent 

- Títol de Postgrau (Màster Universitari) o equivalent 

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

família professional: Informàtica i Comunicacions, Electricitat i 

Electrònica, Fabricació Mecànica i/o Instal·lació i Manteniment. 

- Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional: 

Informàtica i Comunicacions, Electricitat i Electrònica, Fabricació 

Mecànica i/o Instal·lació i Manteniment. 

Experiència 

professional  

Experiència professional de 3 anys, en els àmbits d'una de les titulacions 

anteriors. 

Altres   Han de posseir coneixements de base de programació, ús d’eines ofimàtiques 

i d’automatització industrial. 
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Prescripcions de formadors i tutors 

 

Acreditació 

requerida  

Complir com a mínim algun dels següents requisits:  

- Llicenciatura, Enginyeria o el Títol de Grau corresponent, o altres 

titulacions equivalents.  

- Diplomatura. Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o el Títol de Grau 

corresponent, o altres títols equivalents. 

Experiència 

professional 

mínima requerida 

Experiència professional mínima de tres anys en les temàtiques impartides 

del curs. 

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 participants) 

Aula d’informàtica 45 m2  2,4 m2 / participant  

  

 

Espai Formatiu   Equipament  

  - Taula i cadira pel formador. 

 - Taules i cadires per a l’alumnat. 

 - Material d’aula. 

 - Pissarra. 

Aula d'informàtica - 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 per a l'aprenentatge de cada acció formativa. 

  - Eina de desenvolupament per a connexió de dispositius. 

  - Entorns de programació per al disseny, la manipulació i la 

visualització en aplicacions d’analítica de dades. 

 - Dispositius hardware a la disposició dels alumnes per a l’aprenentatge 

de cada acció formativa.  

   - Plataforma hardware (i.e. ordinadors de placa única o 

embeguts), amb connectivitat per al desenvolupament 

d'aplicacions de digitalització. 

 

 

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.  
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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 

ajustos 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 

 

  

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:  INTRODUCCIÓ A LA SMART FACTORY 

  

OBJECTIU  

  

Identificar els requisits i descriure les oportunitats de digitalització en una fàbrica intel·ligent 

d'automoció a partir de l'evolució i tendències en el sector.  

 

DURADA: 60 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE 

 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques 

  

● Identificació de les necessitats i oportunitats de digitalització en la fabricació en la indústria 

de l'automoció. 

- Descripció de les línies de producció i la integració de proveïdors externs. 

- Classificació de les etapes de la producció sota demanda. 

- Anàlisi de l'evolució i reconeixement de les tendències dels sistemes de control 

en línia amb predicció de la demanda. 

- Reconeixement i exemplificació de l'ús de sensors, controladors i actuadors 

intel·ligents. 

● Reconeixement de la terminologia a Smart Factory. 

- Identificació de les possibilitats dels “digital twins”. 

- Descripció dels models de maduració. 

- Distinció de les oportunitats i riscos de la digitalització. 

- Classificació de l'ús de sensors i actuadors que es poden monitoritzar i interactuar. 

● Situació dels processos automatitzats en la fabricació en automoció. 

- Descripció de l'evolució de les línies de producció cap a robòtica. 

- Síntesi dels moviments de peces amb vehicles autònoms. 

- Comparació entre robòtica simple i robòtica col·laborativa. 

- Interpretació dels fonaments tecnològics de digitalització i la connectivitat de la 

smart factory (sensors, tractament i gestió de dades, sistemes de comunicació, 

tecnologies cloud). 

Habilitats de gestió, personals i socials   

● Interès per les necessitats actuals en la digitalització de la producció. 

● Preocupació pel futur de “Smart factory” en sector d'automoció. 

● Valoració de les solucions de digitalització de l'empresa. 

● Implicació en l'obtenció de la solució adequada a l'estat de digitalització de l'empresa. 
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● Col·laboració en la coordinació i planificació de projectes en equip, en l'àmbit de la 

digitalització. 

 

  

MÒDUL DE FORMACIÓ 2:  FONAMENTS PER A L’IMPLEMENTACIÓ DE LA 

DIGITALITZACIÓ I CONNECTIVITAT 

  

OBJECTIU  

 

Identificar els fonaments de la internet de les coses en la indústria IoT, i aspectes relatius a 

l'arquitectura IoT, plataformes hardware/software, així com xarxes, estàndards i protocols més 

utilitzats per a IoT per a la seva aplicació al sector industrial de fabricació intel·ligent. 

 

DURADA: 90 hores  

  

RESULTATS D'APRENENTATGE

 
  

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació dels elements clau en la digitalització i connectivitat aplicada a la fabricació 

intel·ligent. 

- Descripció dels tipus de xarxes i esquemes de comunicació més apropiats. 

- Comparació dels diferents sensors i actuadors intel·ligents. 

- Utilització de les plataformes obertes pel desenvolupament d'aplicacions de 

digitalització i connectivitat per a fabricació intel·ligent. 

 Interpretació de la comunicació entre dispositius. 

- Classificació de les interfícies de comunicació. 

- Reconeixement del model de capes en la concepció de solucions basades en IIoT. 

- Selecció dels protocols atès la mena de dispositiu a connectar. 

- Utilització dels protocols de connexió entre dispositius per a un cas d'ús concret 

- Aplicació de la programació per al desenvolupament d'unitats bàsiques de 

captació i enviament de dades. 

- Utilització d'entorns de configuració de connexió de dispositius. 

 Immersió en el prototipatge. 

- Enumeració dels llenguatges de programació utilitzats per a la “Smart Factory”. 

- Descripció de les diferents eines per a desenvolupar i executar un programa. 

- Ús de l'entorn de desenvolupament, compilat i execució de programes. 

- Elaboració d'un depurat de codi per a un cas concret. 

Habilitats de gestió, personals i socials   

● Implicació per a implementar solucions de digitalització i connectivitat aplicades a la “Smart 

Factory” 
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● Disposició cap a la innovació per a desenvolupar aplicacions industrials de digitalització, 

utilitzant plataformes obertes. 

● Responsabilitat en la implementació de solucions industrials en el camp de la connectivitat 

● Col·laboració professional i desenvolupament d'habilitats de coordinació i planificació de 

projectes en equip, en l'àmbit de la digitalització. 

 

MÒDUL DE FORMACIÓ 3:  VISUALITZACIÓ I ANÀLISI DE PROCESSOS DE 

PRODUCCIÓ 

 

OBJECTIU  

 

Identificar els fonaments de l'analítica de dades aplicada en un entorn de fabricació industrial 

intel·ligent per al sector de l'automòbil, així com aspectes de la cadena de valor de les dades 

industrials, l'aplicació de tècniques de “machine learning”, la visualització de resultats i 

l'aplicació de tots aquests conceptes en mecanismes de predicció, presa de decisions i 

adaptació en processos de producció intel·ligent. 

  

 DURADA: 90 hores  

 

RESULTATS D'APRENENTATGE  
 

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques  

 Identificació de l'analítica de dades aplicada a la supervisió, el manteniment i la producció 

en la fabricació intel·ligent. 

- Descripció de l'arquitectura de big data industrial. 

- Identificació d'eines per al desenvolupament d'aplicacions basades en analítica 

de dades i intel·ligència artificial per a fabricació intel·ligent. 

- Desenvolupament de mecanismes de tractament de dades per a la Smart Factory. 

- Classificació d'anomalies o pertorbacions en la “Smart Factory”. 

- Disseny de mecanismes per combatre anomalies o pertorbacions en les dades. 

 Disseny dels algorismes més apropiats segons el tipus de problema a resoldre. 

- Identificació d'algorismes utilitzats en la “Smart Factory”. 

- Anàlisi de les prestacions dels algorismes. 

- Implementació d'algorismes mitjançant eines software. 

- Optimització dels processos mitjançant simulació i big data anàlisi. 

 Desenvolupament d'eines de visualització. 

- Descripció dels tipus de “dashboards” existents per a la visualització de dades de 

fabricació. 

- Disseny de plataformes per visualització de dades per a la predicció i adaptació 

de processos industrials. 

 Innovació en la visualització i anàlisi de processos de producció. 

- Definició del manteniment predictiu per a la fabricació en l'automoció. 
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- Formulació de sistemes de visualització de per al seguiment intel·ligent dels 

processos. 

- Elaboració de documentació tècnica relacionada amb aplicacions de digitalització. 

Habilitats de gestió, personals i socials 

● Implicació en el disseny i implementació de solucions d'analítica de dades enfocades a la 

supervisió, el manteniment i la producció en la “Smart Factory” aplicades a l'automoció. 

● Col·laboració professional i desenvolupament d'habilitats de coordinació i planificació de 

projectes en equip, en l'àmbit de la digitalització de la fabricació en l'automoció. 

● Esperit crític aplicat als processos de producció. 

● Capacitat d'anticipació als problemes dels processos d'industrialització. 

● Cooperació i adaptació per a proposar solucions als problemes dels processos 

d'industrialització en l'automoció. 

● Rigor en l’elaboració d’informes tècnics.  

 

 

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 adequats 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 

avaluar els resultats aconseguits pels participants.  

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

 


