
 

 
 

AUTOMATITZACIÓ I 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura:  Automatització I 
 
Crèdits ECTS: 4 
 
Titulació: Grau Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica 
    Grau en Enginyeria Mecànica 
 
Curs: Segon Curs / 3 
 
Idioma d’impartició: Català 
 
Tipus d’assignatura: Unitat docent obligatòria de caràcter bàsic. 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Robert Safont i Sisa (rsafont@tecnocampus.cat)  
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar els conceptes fonamentals d’un sistema automàtic i descriure les principals tecnologies utilitzades. 
Reconèixer i explicar el funcionament dels elements i circuits fonamentals de la lògica cablejada elèctrica, així 
com dibuixar i interpretar els seus esquemes. 
Reconèixer i explicar el funcionament dels elements fonamentals de les instal·lacions pneumàtiques, així com 
dibuixar i interpretar els seus esquemes. 
Descriure l’arquitectura d’un autòmat programable, la connexió dels diversos tipus de dispositius d’entrada i de 
sortida i el funcionament del seu cicle d’operació. 
Utilitzar els softwares d’edició de programes i de comunicació amb els autòmats programables. 
Programar, simular i provar el funcionament d’aplicacions simples d’automatització amb autòmats programables 
utilitzant les instruccions bàsiques, temporitzadors i comptadors. 
Utilitzar la metodologia Grafcet com a eina per planificar la programació de l’autòmat programable en 
automatismes seqüencials. 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

 
Competències bàsiques i generales: 
 
CB.2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d’una forma 
professional i posseeixin les competències que se solen demostrar per mitjà de l’elaboració i defensa 
d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi. 
 
Competències específiques 
 
CE.12: Conèixer els fonaments dels automatismes i dels mètodes de control. 
 
 

 
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiantat 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 20 20% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 20 20% 
Activitats dirigides   

Aprenentatge autònom  60 60% 



 

 
 

 
Continguts 

Títol contingut 1: 
Lògica cablejada 

Dedicació: 13h 0m Grup Gran: 2h  
Grup Petit : 2h 
Aprenentatge Autònom: 9h 
0m 

Descripció Introducció a l’automatització. 
Introducció als automatismes elèctrics. 
Dispositius. 
Automatismes de control de motors elèctrics. 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran. 
Pràctica 1: Lògica cablejada. Grup petit. 
Resolució i presentació d’exercicis i treballs. Activitat no presencial. 
Exàmens parcial i final d’Automatització. Grup gran. 

 
Títol contingut 2: 
Autòmats programables 

Dedicació: 29h 0m Grup Gran: 7h 
Grup Petit : 6h 
Aprenentatge Autònom: 16h 
0m 

Descripció Introducció als autòmats programables. 
Arquitectura dels autòmats programables. 
Sensors i actuadors. Connexió d’entrades i sortides. 
Funcionament dels autòmats programables. 
Programació ladder. 
Instruccions bàsiques de bit. 
Temporitzadors i comptadors. 
Introducció als controladors Logix de Rockwell Automation. 
Equips de pràctiques CPT i CLX. 
Configuració Logix. 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran. 
Pràctica 2: Instruccions de bit. Grup petit. 
Pràctica 3: Connexió d’un motor. Grup petit. 
Pràctica 4: Temporitzadors i comptadors. Grup petit. 
Resolució i presentació d’exercicis i treballs. Activitat no presencial. 
Exàmens parcial i final d’Automatització. Grup gran. 

 
 

Títol contingut 3: 
Programació d’aplicacions amb autòmats 
programables 

Dedicació: 41h 0m Grup Gran: 9h 
Grup Petit : 8 h 
Aprenentatge Autònom: 24h 
0m 

Descripció Grafcet. 
Emulador. 
Exercicis d’aplicació: Exercicis diversos (uns 12 o 15 exercicis) d’automatització 
(inclouen motors, màquines, semàfors, portes automàtiques, etc.). 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran. 
Resolució teòrica de l’exercici (grafcet + ladder). Activitat no presencial. 
Programació de l’autòmat. Connexions. Simulació del funcionament. 
Comprovació del correcte funcionament. Grup petit. 
Exàmens parcial i final d’Automatització. Grup gran. 

 
 

Títol contingut 4: 
Pneumàtica 

Dedicació: 17h 0m Grup Gran: 2h 
Grup Petit : 4 h 
Aprenentatge Autònom: 11h 
0m 

Descripció Elements d’una instal·lació pneumàtica. 
Cilindres, vàlvules i sensors.  
Esquemes pneumàtics. 

Activitats vinculades Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran. 
Pràctica 14: Plegadora pneumàtica. Grup petit. 
Pràctica 15: Maqueta pneumàtica. Grup petit. 
Exàmens parcial i final d’Automatització. Grup gran. 

 



 

 

 
Planificació d’activitats  

Títol de l’activitat 1: 
Treballs 
 

Dedicació: 
16h 45m 

Aprenentatge Autònom: 16h 45m 

Descripció general Treballs sobre els continguts dels temes 1 (Lògica cablejada) i 4 (Pneumàtica). 
Material de suport L’enunciat del treball conté les preguntes a desenvolupar. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

El treball és un lliurable escrit. 
Cada un d’aquests dos treballs representa un 10 % de la nota del curs. 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar la definició, tipus, constitució, característiques i funcionament dels principals 
dispositius utilitzats en els automatismes elèctrics i en les instal·lacions 
pneumàtiques. 
Representar acuradament esquemes elèctrics i esquemes pneumàtics. 

 
 

Títol de l’activitat 2: 
Primera prova parcial 
 

Dedicació: 
8h 30m 

Grup Gran : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 6h 30m 

Descripció general Prova d'avaluació dels continguts desenvolupats en la primera meitat del curs. 
Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació de la prova representa un 10 % de la nota del curs. 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als temes de la primera 
meitat del curs. 

 
 

Títol de l’activitat 3: 
Pràctiques d’Automatització 

Dedicació: 
33h 30m 
 

Grup Petit : 20h 
Aprenentatge Autònom: 13h 30m 

Descripció general Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura. 
La pràctica de lògica cablejada consisteix en el muntatge dels circuits de maniobra i 
de potència de tres automatismes de control de motors asíncrons utilitzant les 
maquetes de lògica cablejada. 
Les pràctiques amb els autòmats programables són essencialment de programació 
de l’autòmat programable. La maqueta del controlador programable permet 
comprovar el funcionament de l’aplicació programada mitjançant interruptors i leds. 
En algunes pràctiques (no en totes) es demana connectar els dispositius reals a les 
entrades i a les sortides de l’autòmat. 
La pràctica amb la maqueta pneumàtica consisteix en el muntatge del circuit 
pneumàtic de potència i el control de l’aplicació mitjançant l’autòmat programable, la 
qual cosa inclou la programació i les connexions elèctriques entre l’autòmat i la 
maqueta pneumàtica. 
Totes les pràctiques es validen comprovant que els seu funcionament s’ajusta 
exactament a les especificacions de l’enunciat. 
Cal lliurar un informe posterior de cada pràctica amb tot el treball desenvolupat per 
l’estudiant per arribar a solucionar l’exercici; això pot incloure els esquemes de les 
connexions, la representació grafcet i el programa ladder, així com les explicacions 
adients. 

Material de suport Equipament del laboratori. 
Guions de les pràctiques. 
Manuals dels equips utilitzats. 

Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Treball previ. 
Validació de les pràctiques. 
Informes de les pràctiques. 
La qualificació de les pràctiques representa un 40 % de la nota del curs. 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Fer funcionar correctament els diversos equips utilitzats en les pràctiques, connectar-
los i interconnectar-los. 
Utilitzar correctament els softwares de programació i comunicació dels autòmats 
programables. 
Comprovar el funcionament de l’aplicació programada. 

 
 



 

Títol de l’activitat 4: 
Examen Final 
 

Dedicació: 
25h 15m 

Grup Gran : 2 h 
Aprenentatge Autònom: 23h 15m 

Descripció general Prova d'avaluació dels continguts desenvolupats durant tot el curs. 
Material de suport Enunciat de la prova. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Resolució de la prova. 
La qualificació de la prova representa un 30 % de la nota del curs. 

Objectius específics En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
Explicar conceptes teòrics i resoldre exercicis corresponents als temes de tot el curs. 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables: 
 
Activitat 1: Treballs    20 % 
Activitat 2: Primera prova parcial         10 % 
Activitat 3: Pràctiques d’Automatització        40 % 
Activitat 4: Examen Final          30 % 
 
L’examen de recuperació ho serà de les activitats  2 i 4. 
 

 
Normes de realització de les activitats 

Les pràctiques de laboratori són obligatòries. 
Els informes de les pràctiques (per grup) s’hauran de lliurar en la data assenyalada. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de 4 hores setmanals, 2 de les quals són amb grup gran i 2 hores són amb grup petit. 
En les classes de grup gran a l’aula es desenvoluparà la matèria teòrica, alternant l’exposició de conceptes 
teòrics i la resolució d’exercicis. 
Les classes de grup petit corresponen a les pràctiques de laboratori o resolució d’exercicis. 
Al laboratori els estudiants treballaran en grups de 2 o 3 persones. 
Els estudiants disposaran de documentació per seguir l'assignatura: apunts, exercicis i guió de pràctiques. 
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional no presencial, a l'estudi, realització de treballs, resolució 
d'exercicis, treballs previs i informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites. 
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